PLEC D’ESPECIFICACIONS D’ACTIVITAT, SISTEMA DE FACTURACIÓ I SISTEMA
DE PAGAMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE TERÀPIES
RESPIRATÒRIES A DOMICILI

A. REQUERIMENTS DELS SERVEIS

1.

ASPECTES GENERALS DELS SERVEIS

1.1

L’objecte d’aquest procediment de licitació és la contractació dels serveis de

teràpia respiratòria domiciliaria (TRD) de les persones afectades per malalties de
l’aparell respiratori.

1.2

Els serveis de TRD, comprenen el subministrament d’equips, accessoris i

materials fungibles específics per a cada teràpia, així com dels serveis preventius,
d’educació sanitària, i formatius per a la utilització d’aquests equips.

1.3

Els serveis de TRD es prestaran a nivell domiciliari a excepció del tractament

de les Apnees del son i d’aquells pacients en tractament d’oxigenoteràpia, que el
prescriptor consideri que podran ser ambulatoris. Sols podran fer la prescripció els
centres prescriptors autoritzats i que tinguin accés al registre de TRD del
CatSalut.

En aquest Plec es

fixen els imports de contracte, l’activitat i les especificacions

tècniques.

2.

DESCRIPCIÓ DELS LOTS

2.1.

Hi ha 13 lots pels serveis a la població adulta i 1 per la població pediàtrica.

3.

ACTIVITAT

3.1

L’entitat adjudicatària haurà de prestar els serveis i tractaments que indiqui el

centre prescriptor autoritzat, independentment de la relació de sessions i tractaments
descrits en cada lot.
3.2

L’activitat està determinada a l’annex 4.
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3.3

En el cas dels serveis a la població adulta, la contractació es realitza pel territori

segons les necessitats assistencials de cada hospital i de les Àrees Bàsiques de Salut
que tenen assignades d’acord amb l’annex 1 d’aquest plec.
4.

TARIFES

4.1.

Tant pel que fa a les TRD en edat adulta com en edat pediàtrica, les tarifes que

s’aplicaran seran les resultants de la proposta econòmica dels licitadors adjudicataris
per cadascuna de les teràpies objecte del contracte i per cada lot. La sessió es refereix
a dia de tractament realitzat.
4.2. Pel que fa a les TRD en edat adulta, les tarifes seran les que s’indiquin en els
plecs de la contractació basada que es liciti posteriorment.
4.3. Pel que fa a les TRD en edat pediàtrica les tarifes són les que s’indiquen a
continuació:
TERAPIA

PREU SESSIÓ

OC - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic (inclou cilindre/bombona)
OCR - Oxigenoteràpia amb concentrador estàtic amb recarregador de
bombona

1,33 euros
2,88 euros

OL - Oxigenoteràpia amb oxigen líquid

3,39 euros

OP - Oxigenoteràpia amb concentrador portátil

3,34 euros

OB - Oxigenoteràpia amb bombona portátil

0,18 euros

OBCH - Oxigen amb bombona (per malalts amb Cluster Headache)

0,18 euros

CP - Tractament amb pressió positiva continua en la via aèria amb CPAP

0,95 euros

AC - Tractament amb pressió respiratòria positiva contínua amb Autocpap

0,95 euros

BE - Ventilació amb pressió positiva Binivell en la via aèria. Modalitat
espontània (BPAPS) i servoventiladors
VM12 - Ventilació amb ventilador de volum, de pressió o mixt 12 hores
(nocturna)

1,73 euros

3,45 euros

VM24 - Ventilació amb ventilador de volum, de pressió o mixt 24 hores

5,41 euros

AC - Nebulització amb nebulitzadors tipus jet convencionals

0,86 euros

AF - Nebulització amb nebulitzadors tipus jet amb compressors d’alt fluxe

0,86 euros

AE - Nebulització amb nebulitzadors electrònics amb malla vibrant

1,07 euros

AP - Nebulització amb nebulitzadors específics segons prescripció

1,07 euros
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SM - Aclariment muccocil·liar mitjançant sistema mecànic

4,29 euros

ST - Assistència a la tos mitjançant sistema mecànic

1,79 euros

AS - Aspiració de secrecions

0,23 euros

PS - Mesura de la saturació d’oxigen mitjançant pulsioximetre

1,08 euros

MA - Monitorització d’apnees infantils

2,70 euros

5.

SISTEMA DE PAGAMENT

5.1. Mensualment l’empresa proveïdora percebrà per part de l’hospital, en el cas de les
TRD en edat adulta i del CatSalut, en el cas de les TRD en edat pediàtrica, l’import
corresponent a l’activitat realitzada pel 95% de la tarifa adjudicada en cada lot de
cadascun dels servei de TRD.
5.2. Si aquest import excedeix la part proporcional mensual del 95% de l’import total de
la clàusula, aquest excés es facturarà d’acord amb els següents criteris:
-

L’activitat que excedeixi fins un 70% del màxim establert, es facturarà a un
60% de la tarifa contractada.

-

A partir del 70% es facturarà a un 10% de la tarifa contractada.

5.3. Per tal de regular les facturacions mensuals, a la fi de l’exercici es procedirà a
regularitzar l’excés d’activitat, aplicant els criteris establerts en el paràgraf anterior i
restant de la regularització esmentada els imports abonats al llarg de l’exercici.
5.4. Anualment, l’adjudicatari podrà percebre una quantitat de fins a un 5% de l’activitat
facturada i acceptada pels hospitals en concepte de contraprestació per resultats, en el
cas de les TRD en edat adulta, o per el CatSalut en el cas de les TRD en edat
pediàtrica, corresponent a la contraprestació per resultats en la prestació de serveis de
teràpies respiratòries domiciliàries sempre que aquesta no superi el 5% de l’import
total contractat.
6.

CONTRAPRESTACIÓ PER RESULTATS PER A TOTS ELS LOTS

6.1

En tots els contractes basats serà d’aplicació un sistema de contraprestació per

resultats orientat a millorar la qualitat i eficiència de la prestació d’acord amb el model
d’avaluació de la qualitat a través d’un índex sintètic de la qualitat (ISQ) descrit en el
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“Plec d’especificacions de contraprestació per resultats en la prestació de serveis de
teràpies respiratòries domiciliàries”.

6.2

L’aplicació de la contraprestació serà mitjançant resolució del Director del

CatSalut i executat en virtut dels corresponents contractes basats, seguint per tant, el
circuit de facturació corresponent.

7.

SISTEMA DE FACTURACIÓ

7.1. Les entitats proveïdores amb contracte amb el CatSalut tenen l’obligació de
complir amb la normativa, Ordres i Resolucions del Departament de Salut, i les
instruccions i els manuals de facturació que en relació a la facturació de serveis
sanitaris dicti el CatSalut.

7.2. Les factures per al pagament de les activitats realitzades per compte del CatSalut
s’hauran de presentar d’acord amb el que es determini a les instruccions i els manuals
de facturació pertinents, i inclouran les despeses ocasionades per tots els malalts
atesos durant un mes i per tots els conceptes que es determinin.

7.3. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris contractades amb el CatSalut han de
presentar la facturació mensual abans del cinquè dia hàbil del mes següent al de
referència de la factura, i d’acord amb la periodificació establerta a les clàusules
addicionals anuals del contracte.
7.4. Només poden ser objecte de facturació les activitats objecte d’aquest procediment
contractual.

7.5. Les entitats proveïdores ha de presentar separadament i de forma diferenciada
per a cadascuna de les entitats gestores de la Seguretat social i/o serveis de salut de
les comunitats autònomes les activitats corresponents als malalts residents fora de
Catalunya. També ha de presentar de forma diferenciada les activitats corresponents
als malalts atesos en virtut dels diferents convenis internacionals, tot especificant de
quin conveni es tracta.

8.

PROCEDIMENT DE FACTURACIÓ

a. L’albarà
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A partir de l’adjudicació dels contractes basats de l’acord marc, l’ entitat adjudicatària
del lot pediàtric i els hospitals adherits a l’acord marc realitzaran la facturació
mitjançant aplicacions informàtiques i de conformitat amb les especificacions tècniques
que indiqui el CatSalut. Aquestes entitats tindran tres mesos, a partir de la signatura
del contracte basat, per adaptar els seus sistemes informàtics. Les despeses
originades per l’adaptació i/o modificació de les aplicacions informàtiques aniran a
càrrec de l’entitat adjudicatària del contracte basat del lot pediàtric així com els
hospitals adherits a l’acord marc.

Durant aquest període de tres mesos, es podrà presentar la facturació en suport paper
d’acord amb les indicacions del CatSalut, en els formats establerts i de conformitat
amb les instruccions de facturació de serveis assistencials vigents.
Les entitats proveïdores han d’enviar la informació dels registres d’activitat, (albarà) al
llarg del mes i fins al límit del cinquè dia hàbil del mes següent al de referència de la
facturació. Els fitxers de l’albarà contindran l’activitat facturada d’un mes natural o d’un
període equivalent. La validació del format i el contingut de les línies d’activitat es farà
a mesura que les entitats proveïdores les enregistrin.

b. La factura
Facturació electrònica pel que fa al lot pediàtric
Les factures electròniques de serveis sanitaris han de complir els criteris determinats
per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls a la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures del sector públic i han de presentar-se en format XML
segons el model Facturae, versions 3.2 o 3.2.1, publicat per l’Administració General de
l’Estat, sense perjudici d’altres formats acceptats pel servei e.FACT (Punt general
d’entrada de factures electròniques).

Es poden obtenir tots els detalls tècnics del format de la Facturae, així com aplicacions
de generació i validació de l'esmentat format en la web: http://www.facturae.es/.

En aquesta pàgina consta la Bústia de suport per adreçar preguntes sobre dubtes en
matèria de Factura Electrònica:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/facturaPàgina 5 de 24
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electronica/

El CatSalut, ha definit alguns continguts específics per a la facturació de serveis
sanitaris, que han de permetre la integració automàtica d’aquestes factures amb el
sistema informàtic propi d’activitat facturada (FSE).
A continuació, es descriuen els criteris que s’han de considerar a l’hora de
confeccionar les factures electròniques de serveis sanitaris que s’han de presentar al
CatSalut.
Criteris generals de la presentació de factures electròniques a la Generalitat de
Catalunya:


Cada fitxer XML contindrà una única factura, indicant en el fitxer la modalitat
individual



Facturae / FileHeader / Modality = “I”



El màxim de línies de factura és de 999 línies



El pes màxim de la factura és de 1,8MB, incloent els annexes incrustats dins
la factura





Les factures han de ser complertes i originals
o

Complertes: En l’element InvoiceDocumentType = FC

o

Originals: En l’element InvoiceClassType ha de ser OO, ó OR

La informació dels 3 camps del DIR3 en l’arxiu XML de la facturació
electrònica, s’han d’informar en els elements AdministrativeCenters del
BuyerParty, concretament:

Oficina comptable:
/Facturae/Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/[RoleT
ypeCode="01"]CentreCode

Òrgan gestor:
/Facturae/Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/[Role
TypeCode="02"]CentreCode

Unitat tramitadora:
/Facturae/Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/[RoleT
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ypeCode="03"]CentreCode

Els valors concrets pel CatSalut, són:
ENTITAT

CIF

Servei
Català de la
Salut

S5800006H



DIR3

OFICINA
COMPTABLE

DIR3

ÒRGAN
GESTOR

DIR3

UNITAT
TRAMITADORA

A09018876

Servei Català
de la Salut

A09006097

Servei
Català de la
Salut

A09006097

Servei Català de la
Salut

Les factures han d’incloure un indicador del servei o aprovisionament:

En el Sector Administratiu han d’indicar el número d’expedient, que el CatSalut
facilitarà anualment, en l’element FileReference (el mateix per totes les línies de
detall d’una mateixa factura)
Exemple: FileReference = “EC-2015-XXXXXXXXXX-LLL”
Criteris específics per a la presentació de factures electròniques de serveis
sanitaris:


A les dades de l’emissor de la factura electrònica:
S’ha d’informar el Codi de la unitat proveïdora associada a la factura, en el
camp 2.1.2 PartyIdentification, de l’emissor.

 Cada línia de detall de la factura electrònica ha de referir-se a una clàusula del
contracte, i ha d’incloure els camps següents:
Codi del contracte: En l’element 3.1.6.1.7
ReceiverTransactionReference.
Codi de la Clàusula addicional :En l’element 3.1.6.1.11
SequenceNumber.
Número d’albarà : En l’element 3.1.6.1.12.1.1 DeliveryNoteNumber.
Tipus d’operació : En l’element 3.1.6.1.27 ArticleCode.
La informació d’una clàusula del contracte només podrà consignar-se en una línia de
detall de la factura electrònica.
El número d’albarà és el que s’informa en l’aplicació FSE de tramesa d’activitat
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facturada al CatSalut.
El tipus d’operació identifica si és una factura periòdica, d’actualització de tarifes,
d’actualització de clàusules o de regularització anual.
L’import de la factura presentada ha de correspondre amb l’import resultant d’aplicar el
sistema de pagament establert a cadascuna de les activitats contractades i acceptades
pel CatSalut.
Les entitats proveïdores disposaran d’una funció, en l’aplicació de facturació (FSE),
que permetrà generar l’XML de la factura en format Factura-e.
En aquest sentit per poder obtenir l’ XML, les entitats proveïdores hauran d’informar: el
número de la factura, la data d’emissió, i el número d’expedient. I l’ha de signar
digitalment amb un certificat reconegut.
Facturació electrònica pel que fa als lots d’adults
Pel que fa a les TRD en edat adulta, cada hospital establirà el seu sistema de
facturació que farà constar en els plecs de la contractació basada, que estarà d’acord
amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
9.

ACREDITACIÓ I IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT

Els ciutadans de Catalunya acrediten el dret a l’assistència sanitària pública mitjançant
el document d’identificació que, d’acord amb el que s’indica al Decret 90/1990, de 3
d’abril, sobre la targeta sanitària individual a Catalunya (TSI), publicat en el DOGC
1282, de 23.4.1990, on s’estableix que la TSI és el document identificatiu i acreditatiu
del dret a l’accés al sistema sanitari públic per compte del CatSalut. A la TSI consta el
codi d’identificació i acreditació personal (CIP).

El criteri d'identificació per als usuaris provinents d'altres comunitats autònomes
(CCAA) és el codi d’identificació del Sistema Nacional de Salut (SNS), que consti a la
base de dades d’assegurats del SNS preferentment o, excepcionalment, i només en el
cas que no hagi estat possible obtenir el referit codi SNS, el codi d’identificació de la
targeta sanitària individual (TSI) de la CCAA, així com la informació de les dades
administratives (nom, cognoms, sexe i data de naixement).
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Per tal de poder facturar l’assistència prestada a aquests usuaris, cal diferenciar si
aquesta és programada o urgent (no programada).
•

Assistència programada

Pel que fa a l’assistència programada, l’autoritat sanitària de la comunitat autònoma
d’origen, ha d’autoritzar prèviament aquesta activitat a través de l’aplicació “Sistema
d’Informació del Fons de Cohesió” (SIFCO).

Els professionals de les entitats proveïdores disposaran del mòdul SIFCO de
“Propostes PROGRAMADES” per informar tota aquella assistència derivada d’una
altra Comunitat Autònoma.
•

Assistència urgent (no programada)

Pel que fa a l’assistència urgent, o aquella activitat que no queda recollida en els
annexes del RD 1207/2006, de 20 de octubre, ”pel que es regula la gestió del Fons de
cohesió sanitària”, cal identificar a l’usuari atès amb el codi d’identificació del SNS
preferentment o, excepcionalment, i només en el cas que no hagi estat possible
obtenir el referit codi SNS, amb el codi d’identificació de la targeta sanitària individual
(TSI) de la CCAA a la qual pertany. Les entitats proveïdores disposaran d’un servei
Web d’RCA (consulta SNS) que permet la integració en el Sistema d’Informació de
l’entitat.
Mitjançant l’accés a l’aplicació del Registre Central d’Assegurats (RCA), les entitats
proveïdores, hauran de consultar el codi SNS de l’usuari, a la base de dades del
Sistema Nacional de Salut, per tal de conèixer si és un assegurat amb dret a l’accés a
l’assistència amb càrrec al CatSalut o si hi ha un tercer obligat al pagament.
En el cas excepcional que l’assistència objecte d’aquesta licitació es presti a ciutadans
estrangers, s’estarà a allò que disposa la legislació vigent a Catalunya i l’establerta als
Reglaments Comunitaris i Convenis Bilaterals en matèria de Seguretat Social,
subscrits entre l’Estat Espanyol i tercers països.

Les entitats proveïdores de serveis sanitaris per compte del CatSalut han de guardar la
documentació acreditativa que dóna dret a l’assistència, que és la Targeta Sanitària
Europea (TSE) o el Certificat Provisional Substitutori (CPS) en el cas dels Reglaments
Comunitaris; i en el cas dels Convenis Bilaterals, el Formulari de Dret.
Pàgina 9 de 24

Expedient: TRD/18 – PEAFP

Si en el moment de rebre l’assistència, la persona no disposa de la TSE o el CPS,
s’informarà al ciutadà que pot demanar un CPS a qualsevol agència de l’Institut
Nacional de la Seguretat (INSS).
L’entitat contractada no podrà reclamar cap altra assegurança als ciutadans atesos per
compte dels Reglaments Comunitaris quan presentin la TSE o el CPS, sempre que
siguin vigents en el moment de la data de presentació.
Si la persona assegurada no disposa de la documentació que dona dret a rebre
l’assistència ni pot aportar-la, l’entitat podrà cobrar la factura i indicar al ciutadà que pot
sol·licitar el rescabalament de les despeses en l’Estat competent.
La manca de presentació de la documentació que acredita el dret a l’assistència (CPS,
TSE o formularis de dret) impedeix el dret a l’assistència a càrrec del CatSalut, ja sigui
directament pels serveis prestats per l’entitat adjudicatària del lot pediàtric com
mitjançant la facturació que presentin els hospitals al CatSalut arrel dels serveis
prestats per les entitats adjudicatàries dels contractes basats.
10.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA NO FACTURABLE AL CATSALUT

Per tal que pugui facturar-se a càrrec del CatSalut l’assistència prestada, les entitats
adjudicatàries del contracte basat de l’acord marc així com els hospitals adherits a
l’acord marc han de comprovar que el document acreditatiu que dóna dret a l’atenció
sanitària per compte del CatSalut és vigent i verificar que la persona que sol·licita
l’assistència figura com a titular/beneficiari en el document acreditatiu en el moment de
l’accés a l’atenció.
Aquestes entitats han de verificar, prèviament a l’atenció i facturació del servei al
CatSalut , en tot cas, abans de l’alta, si l’origen, el motiu o la contingència del servei
sanitari és o no a càrrec del CatSalut.
L’entitat ha de facturar directament als tercers obligats al pagament l’assistència
sanitària que hagi prestat de conformitat amb el que disposa l’annex IX del Reial
decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis
comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.
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En tot cas, el CatSalut descomptarà de la facturació emesa per l’entitat adjudicatària
del contracte basat de l’acord marc, així com pels hospitals adherits a l’acord marc, els
imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el pagament no li
correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de convenis o
contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a càrrec de
les entitats o tercers corresponents. En qualsevol cas, el CatSalut disposa de les
facultats d’inspecció.
Aquestes entitats han d’aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació
a tercers en l’àmbit de la seva competència, actualment la Instrucció 04/2013, sobre
actuacions amb relació a la protecció de l’assegurament i la responsabilitat de l’atenció
sanitària a càrrec del CatSalut, així com els manuals de facturació de serveis
assistencials del CatSalut.
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Annex 1. Delimitació territorial per Àrees Bàsiques de Salut en funció de
l’hospital
ALT PIRINEU i ARAN
Hospital Comarcal del Pallars
Fundació Sant Hospital
Alt Urgell-Sud
La Pobla de Segur
La Seu d’Urgell
Pallars Sobirà
Tremp
AECT- Hospital de la Cerdanya
La Cerdanya
Espitau Val d’Aran
Aran
BARCELONA
Fundació Hospital de l'Esperit Sant
Santa Coloma de Gramenet 1
Santa Coloma de Gramenet 2
Santa Coloma de Gramenet 3
Santa Coloma de Gramenet 4
Santa Coloma de Gramenet 5
Santa Coloma de Gramenet 6
Hospital General de l'Hospitalet
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat 1
Cornellà de Llobregat 2
Cornellà de Llobregat 3
Cornellà de Llobregat 4
Esplugues de Llobregat 1
Esplugues de Llobregat 2
Molins de Rei
Sant Feliu de Llobregat 1
Sant Feliu de Llobregat 2
Sant Joan Despí 1
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Sant Joan Despí 2
Sant Just Desvern
Vallirana
L’Hospitalet de Llobregat 3-Collblanc
L’Hospitalet de Llobregat 4-Torrasa
L’Hospitalet de Llobregat 7-Florida N.
L’Hospitalet de Llobregat 8-Florida S.
L’Hospitalet de Llobregat 9-Pubilla C.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona
Badalona 11
Badalona 2
Badalona 4
Badalona 5
Badalona 6
Badalona 7-A
Badalona 7-B
El Masnou-Alella
Ocata-Teià
Sant Adrià del Besòs 1
Hospital Clínic de Barcelona
Barcelona 2-C
Barcelona 2-E
Barcelona 3-A
Barcelona 3-C
Barcelona 3-D
Barcelona 3-E
Barcelona 3-G
Barcelona 3-H
Barcelona 4-A
Barcelona 4-B
Barcelona 4-C
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès
Penedès Rural
Sant Sadurní d'Anoia
Vilafranca del Penedès 1
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Vilafranca del Penedès 2
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Barcelona 10-E
Barcelona 10-F
Barcelona 2-G
Barcelona 2-H
Barcelona 2-J
Barcelona 6-A
Barcelona 6-B
Barcelona 6-C
Barcelona 6-E
Barcelona 7-A
Barcelona 7-B
Barcelona 7-G
Barcelona 9-A
Barcelona 9-C
Hospital de Mataró
Arenys de Mar
Argentona
Mataró 1
Mataró 2
Mataró 3
Mataró 4
Mataró 5
Mataró 6
Mataró 7
Premià de Mar
Sant Andreu de Llavaneres
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Hospital de Mollet
Caldes de Montbui
La Llagosta
Martorelles
Mollet del Vallès-2 Oest

Pàgina 14 de 24

Expedient: TRD/18 – PEAFP

Mollet del Vallès-Est
Palau-Solità i Plegamans
Parets del Vallès
Santa Perpètua de La Mogoda
Hospital de Sabadell
Barberà del Vallès
Castellar del Vallès
Cerdanyola del Vallès 1
Cerdanyola del Vallès 2
Cerdanyola-Ripollet
Ciutat Badia
Polinyà-Sentmenat
Ripollet 1
Ripollet 2
Sabadell 1-A
Sabadell 1-B
Sabadell 2
Sabadell 3-A
Sabadell 3-B
Sabadell 4-A
Sabadell 4-B
Sabadell 5
Sabadell 6
Sabadell 7
Hospital de Sant Celoni
Alt Mogent
Sant Celoni
Hospital de Terrassa
Rubí 2
Sant Quirze del Vallès
Terrassa-A
Terrassa-B
Terrassa-F
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Hospital de Viladecans
Begues
Castelldefels 1
Castelldefels 2
Gavà 1
Gavà 2
Viladecans 1
Viladecans 2
Viladecans 3
Hospital del Mar
Hospital de l'Esperança
Barcelona 10-A
Barcelona 10-B
Barcelona 10-C
Barcelona 10-D
Barcelona 10-G
Barcelona 10-H
Barcelona 10-I
Barcelona 10-J
Barcelona 1-A
Barcelona 1-B
Barcelona 1-C
Barcelona 1-D
Barcelona 1-E
Sant Adrià del Besòs 2
Hospital Dos de Maig
Barcelona 2-I
Barcelona 2-K
Hospital General de Granollers
Cardedeu
Granollers 1-Oest
Granollers 2-Nord
Granollers 3-Centre Est
Granollers 4-Sud
La Garriga
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La Roca del Vallès
Montornès / Montmeló
Vall del Tenes
Hospital Municipal de Badalona
Badalona 1
Badalona 10
Badalona 12
Badalona 3
Badalona 8
Badalona 9
Montgat
Hospital Plató
Barcelona 5-A
Barcelona 5-B
Barcelona 5-C
Barcelona 5-D
Hospital Residència Sant Camil
Cubelles-Cunit
Ribes-Olivella*
Roquetes-Canyelles*
Sitges
Vilanova i La Geltrú 1
Vilanova i La Geltrú 2
Vilanova i La Geltrú 3
Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)
Abrera
Esparraguera
Martorell
Martorell Rural
Olesa de Montserrat
Pallejà
Sant Andreu de La Barca
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Hospital Universitari Vall d'Hebron
Hospital de Sant Rafael
Barcelona 5-E
Barcelona 6-D
Barcelona 7-C
Barcelona 7-D
Barcelona 7-E
Barcelona 7-F
Barcelona 8-A
Barcelona 8-B
Barcelona 8-C
Barcelona 8-D
Barcelona 8-E
Barcelona 8-F
Barcelona 8-G
Barcelona 8-H
Barcelona 8-I
Barcelona 8-J
Barcelona 9-E
Barcelona 9-F
Barcelona 9-H
Barcelona 9-I
Montcada I Reixac
Hospital Universitari Mútua de Terrassa
Rubí 1
Rubí 3
Sant Cugat del Vallès 1
Sant Cugat del Vallès 2
Sant Cugat del Vallès 3
Terrassa-C
Terrassa-D
Terrassa-E
Terrassa-G
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Hospital Universitari de Bellvitge
El Prat de Llobregat 1
El Prat de Llobregat 2
El Prat de Llobregat 3
l’Hospitalet de Llobregat 1-Centre
l’Hospitalet de Llobregat 10-C. Serra
l’Hospitalet de Llobregat 11-Gornal
l’Hospitalet de Llobregat 12-Bellvitge
l’Hospitalet de Llobregat 2-S. Josep
l’Hospitalet de Llobregat 5-S.Eulàlia N.
l’Hospitalet de Llobregat 6-S.Eulàlia S.
Hospital Universitari Sagrat Cor
Barcelona 2-A
Barcelona 2-B
Barcelona 2-D
Barcelona 3-B
Parc Sanitari Sant Joan de Déu – Hospital General
Sant Boi de Llobregat 1
Sant Boi de Llobregat 2
Sant Boi de Llobregat 3
Sant Boi de Llobregat 4
Sant Vicenç dels Horts 1
Sant Vicenç dels Horts 2
CAMP DE TARRAGONA
Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Torredembarra
Vila-Seca
Tarragona 4
Tarragona 8
Hospital del Vendrell
Baix Penedès - Interior
Calafell
El Vendrell
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Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
Constantí
El Morell
Salou
Tarragona 1
Tarragona 2
Tarragona 3
Tarragona 5
Tarragona 6
Tarragona 7-Sant Salvador
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Cambrils
Cornudella de Montsant
Falset
La Selva del Camp
Les Borges del Camp
Mont-Roig del Camp
Reus 1
Reus 2
Reus 3
Reus 4
Reus 5
Riudoms
Vandellòs I l’Hospitalet de l'Infant
Pius Hospital de Valls
Alt Camp Est
Alt Camp Oest
Montblanc
Valls Urbà
CATALUNYA CENTRAL
Hospital Comarcal Sant Bernabé
Alt Berguedà
Baix Berguedà
Berga
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Hospital d’Igualada
Anoia Rural
Calaf
Capellades
Igualada 1
Igualada 2
Piera
Santa Coloma de Queralt
Santa Margarida de Montbui
Vilanova del Camí
Centre Hospitalari - Hospital Sant Joan de Déu
Artés
Cardona
El Solsonès
Manresa 1
Manresa 2
Manresa 3
Manresa 4
Moià
Montserrat
Navarcles - Sant Fruitós de Bages
Navàs/Balsareny
Sallent
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Vicenç de Castellet
Súria
Hospital Universitari de Vic
Centelles
Lluçanès
Manlleu
Roda de Ter
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Quirze de Besora
Santa Eugènia de Berga
Tona
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Vall del Ges
Vic 1-Nord
Vic 2-Sud
GIRONA
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
Hospital Comarcal de Blanes
Calella
Canet de Mar
Malgrat de Mar
Pineda
Tordera
Blanes
Lloret de Mar
Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa
Besalú
Olot
Sant Joan Les Fonts
Vall d'en Bas
Hospital de Campdevànol
Camprodon
Ribes de Freser-Campdevànol
Ripoll-Sant Joan de les Abadesses
Hospital de Figueres
Figueres
La Jonquera
L'Escala
Llançà
Peralada
Roses
Vilafant
Hospital de Palamós
La Bisbal d'Empordà
Palafrugell
Palamós
Sant Feliu de Guíxols
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Torroella de Montgrí
Hospital Santa Caterina – Parc Hospitalari Martí Julià
Anglès
Arbúcies/Sant Hilari
Breda - Hostalric
Cassà de La Selva
Salt
Santa Coloma de Farners
Sils/Vidreres/Maçanet de la Selva
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona
Banyoles
Bàscara
Celrà
Girona 1
Girona 2
Girona 3
Girona 4
Sarrià de Ter
LLEIDA
Hospital Santa Maria
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Agramunt
Alcarràs
Alfarràs/Almenar
Almacelles
Alta Ribagorça
Artesa de Segre
Balaguer
Bellpuig
Cervera
La Granadella
Les Borges Blanques
Lleida 1 Centre Històric-Rambla Ferran
Lleida 2 Ronda-Mariola
Lleida 3 Eixample
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Lleida 4 Balafia-Pardinyes
Lleida 5 Cappont
Lleida 6 Bordeta-Magraners
Lleida 7 Onze de Setembre
Lleida Rural 1-Nord
Lleida Rural 2-Sud
Pla d’Urgell
Ponts
Seròs
Tàrrega
TERRES DE L'EBRE
Hospital Comarcal d'Amposta
Amposta
Hospital Comarcal Móra d'Ebre
Móra La Nova - Móra d'Ebre
Flix
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
Deltebre
L'Aldea - Camarles - L'Ampolla
L'Ametlla de Mar - El Perelló
Sant Carles de La Ràpita
Terra Alta
Tortosa 1-Est
Tortosa 2-Oest
Ulldecona
* Les ABS Ribes-Olivella i ABS Roquetes-Canyelles són el desdoblament de l’ABS
Garraf Rural (DOGC núm.6239 de 24/10/2012. Ordre SLT/319/2012).
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