
 
 

 

RESOLUCIÓ de rectificació d’errades a la Instrucció 01/2019, Modificació de la 
Instrucció 04/2018, Reordenació de l’atenció oncològica d’alta especialització 

S’han observat algunes errades en el text de la Instrucció 01/2019, Modificació de la Instrucció 
04/2018, Reordenació de l’atenció oncològica d’alta especialització. 

D’acord amb el que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la rectificació d’errades 
materials. 

En exercici de les competències que em confereixen els articles  16 i 17 de la Llei 15/1990, de 
9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, 

Resolc:  

Aprovar la correcció d’errades següent de la Instrucció 01/2019, Modificació de la Instrucció 
04/2018, Reordenació de l’atenció oncològica d’alta especialització: 

Primera. A la modificació quarta de la Instrucció 01/2019, en l’expressió:  

«A la línia corresponent a “Regió Sanitària Terres de l’Ebre”, a les columnes “neoplàsies 
malignes de pàncrees”, “metàstasis hepàtiques”, “neoplàsies malignes i benignes, 
primàries de fetge i de la via biliar intrahepàtica i extrahepàtica (excepte via biliar distal)” i 
”neoplàsies malignes i benignes, primàries i secundàries, de bronqui, pulmó, pleura, tim i 
mediastí”, es suprimeix l’expressió “H. Vall Hebron”», 

on diu: 

“Regió Sanitària Terres de l’Ebre”, 

ha de dir: 

“Regió Sanitària Lleida”. 

Segona. Al text consolidat de la Instrucció 04/2018, Reordenació de l’atenció oncològica d’alta 
especialització: 

1. A l’índex de la Instrucció: 

a. Se suprimeix “12. Entrada en vigor”. 

b. S’afegeix, al final de l’índex, el text següent: 

“(Text consolidat de la Instrucció 04/2018, vigent a partir de la data d’entrada en 
vigor de la Instrucció 01/2019.)”. 



 
 

 

2. Al text de la Instrucció, se suprimeixen els paràgrafs següents: 

“12. Entrada en vigor.  

”Aquesta Instrucció entra en vigor el 7 de novembre de 2018. 

”Director”. 

3. A la taula 2 de l’annex III, Centres de referència per a la cirurgia oncològica complexa, a 
la línia corresponent a “Regió Sanitària Girona”, a la columna “Neoplàsies malignes i 
benignes, primàries i secundàries, del sistema nerviós central”,  

on diu: 

“H. J. Trueta - H. Clínic”, 

ha de dir: 

 “H. J. Trueta -  H. G. Trias i Pujol”. 

4. A la taula 5 de l’annex III, Centres de referència per a sarcomes, tumors germinals, 
neuroendocrins, neurooncològics i rars, a la línia corresponent a “Regió Sanitària 
Girona”, a la columna “Neurooncologia”, 

on diu: 

“H. J. Trueta - H. Clínic”, 

ha de dir: 

 “H. J. Trueta -  H. G. Trias i Pujol”. 
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