Servei de gestió d’altes al Registre central de persones assegurades (RCA) del Servei Català de
la Salut
El model d’acreditació de la cobertura sanitària pública del Servei Català de la Salut (CatSalut) disposa
del Registre central de persones assegurades (RCA) que és una aplicació informàtica que permet la
gestió i el manteniment de les dades identificatives, de localització en el territori, d’assegurament,
d’assignació de nivells de cobertura i del nivell d’aportació econòmica de la farmàcia ambulatòria de
tota la població resident a Catalunya. També inclou la coordinació, la supervisió, l’emissió i la distribució
de les targetes sanitàries individuals (TSI).
Així, és un element clau també en altres projectes del CatSalut com la recepta electrònica, la història
clínica compartida de Catalunya (HC3), La Meva Salut, entre d’altres.
És per això que és necessari optimitzar i mantenir al màxim la qualitat de les dades que figuren en
aquest registre amb uns criteris d’eficiència i de garantia d’equitat en l’accés en tot el territori.
D’aquesta manera es necessari proveir-se d’un servei extern que permeti garantir uns determinats
processos bàsics de manteniment de les dades de les persones residents: bàsicament de les dades
identificaves, d’adreça i d’assegurament i de solꞏlicitud de la primera TSI.


El tractament i la resolució diària de totes les noves solꞏlicituds d’alta de primera TSI en RCA,
ja siguin en format paper o en format electrònic.
o Tractament documental: classificació per motiu i territori, comptabilització i distribució
per al tractament
o Tractament de les dades personals en l’aplicació informàtica corresponent (RCA):
verificació de criteris segons protocol, verificació o modificació de les dades
proposades, resolució, etc.
o Tractament documental: classificació per a l’arxiu general
o Seguiment i control de l’activitat realitzada amb eines d’ofimàtica



Determinades modificacions de dades dels registres de l’RCA provinents dels Centres
d’Atenció Primària de Catalunya en format paper: sobre alguns atributs dels registres
o Actualització de l’empadronament de les persones
o Actualització de la situació dels registre a RCA
o Actualització del nivells de cobertura
o Canvis de CIP i de documents identificadors



Determinades modificacions de dades dels registres en RCA com a conseqüència de les
comunicacions realitzades amb la base de dades de targeta del Sistema Nacional de Salut:
en format electrònic:
o Resolució de consultes prèvies: verificació de possibles candidats
o Resolució d’errors de comunicacions: correcció de determinades dades dels registres



Determinades modificacions de dades dels registres en RCA provinents de processos interns
en format fitxer: sobre dades d’assegurament i altres
o Comunicacions diàries de la Mutualitat General de l’Estat MUFACE
o Tractament del fitxer de la mutualitat ISFAS
o Tractament de registres provinents de processos qualitatius de les dades



El tractament i la resolució diària de les altes de nadons comunicades des dels hospitals del
SISCAT: en format electrònic



El tractament i la resolució de determinades incidències en les modificacions de dades
informades a RCA mitjançant La Meva Salut: en format fitxer

La previsió de l’equip humà necessari per a la realització d’aquest servei és el següent:



1 Coordinador/a, 1 tècnic/a en tractament de dades i 8 gestors de dades (perfil
administratiu)

La previsió del contracte és des de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022 amb una
previsió de pròrrogues per als anys 2023, 2024, 2025 i 2026.
El valor estimat del contracte preveu un import màxim per a aquesta contractació de 334.148,23€
(sense IVA) en el període 1/01/2022 al 31/12/2022.
Aquesta estimació econòmica pot veure’s alterada a la baixa en les corresponents pròrrogues
pels canvis en les necessitats produïdes per la incorporació de l’administració electrònica en
determinats procediments objecte d’aquest servei que es posaran en marxa durant el període
2021-2022.

