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Resolució per la qual s’actualitzen l’annex I, II i III de la Instrucció 06/2016, 
Implantació del procediment d'implant transcatèter de pròtesis valvulars 
aòrtiques al Servei Català de la Salut  

Mitjançant la Instrucció 06/2016, es va establir la implantació del procediment d'implant 
transcatèter de pròtesis valvulars aòrtiques al Servei Català de la Salut (CatSalut). 

Una vegada avaluada l’experiència obtinguda, es considera necessari introduir alguna 
modificació per millorar-ne determinats aspectes organitzatius i de sectorització, així com 
actualitzar l’edat dels pacients tributaris d’implant transcatèter de pròtesis valvulars (TAVI), 
d’acord amb les indicacions clíniques vigents. 

A aquest efecte, en l’annex I, Indicacions de l’implant transcatèter de pròtesis valvulars 
aòrtiques (TAVI), s’actualitza l’edat dels pacients tributaris del TAVI, que passa a ser de 75 
anys. 

En l’annex II, Requeriments i condicions dels centres hospitalaris de referència per a la 
realització de TAVI, es modifica el text de la lletra a, en el sentit de preveure la possibilitat del 
reconeixement d’un centre amb conveni de col·laboració d’unitat funcional, validat pel CatSalut, 
i que el centre sense cirurgia cardíaca hagi obtingut l’acceptació del CatSalut per poder iniciar 
la implementació de TAVI al mateix centre. També, a la lletra b, relativa a l’existència d’un 
equip multidisciplinari de selecció de pacients, es recomana que també formi part de l’equip un 
cirurgià especialista. 

En l’annex III, Sectorització: centres hospitalaris de referència per al TAVI i relació de centres 
que queden adscrits, es preveu el reconeixement del Consorci Parc de Salut Mar, en forma 
d’unitat funcional coordinada per l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, així com de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII de Tarragona, en forma d’unitat funcional coordinada per l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, atenent als corresponents requisits. 

D’acord amb el conseller de Salut i en virtut de les competències que els articles 16 i 17 de la 
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, atribueixen a la direcció del 
Servei Català de la Salut, 

Resolc: 
 
Primer.  Modificar l’annex I, Indicacions de l’implant transcatèter de pròtesis valvulars aòrtiques 
(TAVI), en els termes següents: 

L’expressió “pacients més grans de 80 anys” es modifica per l’expressió “pacients més grans 
de 75 anys”. 

Segon. Modificar l’annex II, Requisits i condicions dels centres hospitalaris de referència per a 
la realització de TAVI, en els termes següents: 
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1. A la lletra a), després de l’expressió “Existència de servei de cirurgia cardíaca amb un equip 
amb experiència en cirurgia valvular i la dotació tècnica necessària”, s’hi afegeix l’expressió 
“o, en el seu defecte, un centre que compti amb i) un conveni de col·laboració d’unitat funcional 
amb un centre que disposi d’aquest servei, validat pel CatSalut, i ii) que el centre sense cirurgia 
cardíaca hagi obtingut l’acceptació del CatSalut per poder iniciar la implementació de TAVI al 
mateix centre. Aquest reconeixement l’han d’avaluar anualment el CatSalut i el Pla director de 
malalties cardiovasculars.” 

2. A la lletra b), després de l’expressió “És recomanable que també en formin part un 
especialista en imatge cardíaca,” s’hi afegeix l’expressió “un cirurgià vascular,”. 

Tercer. Modificar l’annex III. Sectorització: centres hospitalaris de referència per al TAVI i 
relació de centres que queden adscrits, en els termes següents: 

1. En l’apartat “A l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau queden adscrits, a la Regió Sanitària 
Barcelona”, el text és: 

Hospital Dos de Maig, Barcelona 
Consorci Parc de Salut Mar (*) 

 
(*) Constituint una unitat funcional 

 
El Consorci Parc de Salut Mar, en forma d’unitat funcional coordinada per l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, és reconegut com a centre amb capacitat per realitzar 
la prestació a les seves instal·lacions, sempre en coordinació amb la unitat funcional. 
La renovació del reconeixement està subjecta a una avaluació anual per part del 
CatSalut i el Pla director de malalties cardiovasculars. No hi resta cap centre adscrit. 

 
2. En l’apartat “A l’Hospital Universitari Vall d’Hebron queden adscrits, a la Regió Sanitària 
Camp de Tarragona”, el text és: 
 

Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona 
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (*) 
Pius Hospital de Valls 
Hospital del Vendrell 
Hospital Sant Rafael 
 
(*) Constituint una unitat funcional 

 
L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, en forma d’unitat funcional 
coordinada per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, és reconegut com a centre amb 
capacitat per realitzar la prestació a les seves instal·lacions, sempre en coordinació 
amb la unitat funcional. La renovació del reconeixement està subjecta a una 
avaluació anual per part del CatSalut i el Pla director de malalties cardiovasculars.  
 
Hi resten adscrits: 
 
 Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona 
 Pius Hospital de Valls 
 Hospital del Vendrell 

 
Quart. Aprovar el text refós de l’annex I, II i III de la Instrucció 06/2016, Implantació del 
procediment d'implant transcatèter de pròtesis valvulars aòrtiques al Servei Català de la Salut, 
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que consta en el document annex a aquesta Resolució. 

Cinquè. Aquesta Resolució entra en vigor el 17 de gener de 2022. 

 
Signada digitalment el 12 de gener de 2022 
 
 
 
 
 
 
Directora 
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Annex I. Indicacions de l’implant transcatèter de pròtesis valvulars aòrtiques 
(TAVI) 
 
S’han de presentar al comitè multidisciplinari (heart team) tots els casos de pacients amb 
estenosi aòrtica molt greu (àrea valvular < 1 cm2, àrea valvular indexada < 0,6 cm2, gradient 
mitjà superior a 40 mmHg o velocitat superior a 4 m/s, relació de velocitats pic de flux de tracte 
de sortida i vàlvula aòrtica < 0,25) simptomàtics o amb disfunció ventricular esquerra 
potencialment secundària a l’estenosi valvular, on es decidirà la millor opció terapèutica (vegeu 
apartat b) de l’annex II). 
 
Es considera el TAVI com a tractament d’elecció en els malalts que presentin una adequada 
qualitat de vida i una esperança de supervivència > 1 any. El pacient s’ha de poder incloure, 
almenys, en una de les categories següents: 
 

• Pacients amb una única contraindicació anatòmica per a esternotomia i cirurgia de 
recanvi  sense altres comorbiditats importants. 

o Aorta de porcellana (TAC amb o sense contrast si per angiografia no és gaire 
evident) que impedeixi clampatge aòrtic quirúrgic. 

o Reintervenció amb empelts aortocoronaris que facin l'accés quirúrgic de risc 
(artèria mamària interna a cara anterior en espai retroesternal) 

o Deformitats toràciques greus que desaconsellen l’esternotomia mitjana o 
variants amb interacció amb la deformitat. 

o Calcificació o fibrosi mediastínica que compliquin l'accés quirúrgic convencional. 
o Altres (segons valoració del heart team) 

• Pacients amb una única comorbiditat que contraindica o fa la circulació 
extracorpòria (cec) de risc elevat. 

o Discràsies sanguínies greus però amb pronòstic vital > 1 any. 
o Insuficiència hepàtica Child B o C. 
o Pneumopatia greu (VEMS < 40% i/o oxigenoteràpia domiciliària). 
o Malaltia carotídia greu (estenosi d'ambdues caròtides) d'alt risc quirúrgic. 
o Presència de neoplàsia activa potencialment curable i/o amb pronòstic vital > 1 

any que es consideri d'alt risc quirúrgic. 
o Malaltia coronària extensa no revascularitzable quirúrgicament que pot 

comprometre CEC. 
o Presència de fragilitat que a criteri del heart team suposi un risc quirúrgic 

prohibitiu. 
Altres (segons valoració del heart team) 

• Pacients més grans de 75 anys amb risc mitjà o alt (STS risk score > 4%) i/o 
euroSCORE II > 4 i/o euroSCORE I > 10, anatòmicament favorables per al TAVI i per a 
l’accés transfemoral.  

• Pacients amb una comorbiditat global elevada (STS risk score > 8% i/o euroSCORE I 
> 16%). 

Per a la correcta avaluació del pacient és imprescindible incloure el seu estat de fragilitat. Es 
recomana utilitzar l’instrument d’avaluació de la fragilitat (Índex Fràgil-VIG) que ha demostrat 
ser una eina senzilla, ràpida i amb una bona capacitat discriminatòria (amb relació als diferents 
graus de fragilitat). La recomanació per al tractament amb TAVI del pacient, d’acord amb el seu 
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grau de fragilitat, ha de tenir com a referència els següents nivells de fragilitat de l’Índex Fràgil-
VIG o equivalent: 

• L’índex de fragilitat de menys de 0,20 representa l’absència de fragilitat i/o prefragilitat, 
per la qual cosa no seria un factor que contraindiqués la realització de TAVI. 

• L’índex de fragilitat entre 0,20 i 0,35 representa un nivell de fragilitat inicial, que implica 
una tendència favorable a la col·locació de TAVI. 

• L’índex de fragilitat entre 0,36 i 0,52 representa un nivell de fragilitat intermedi, que 
implica risc a futilitat. En aquests casos és especialment recomanable la realització 
d’una valoració geriàtrica integral (VGI). 

• L’índex de fragilitat de més de 0,52 representa fragilitat avançada, el qual habitualment 
implica l’absència de benefici de col·locació de TAVI per futilitat. 

En els pacients en què el comitè multidisciplinari (heart team) consideri que la intervenció és 
fútil o que mostra indicis de futilitat segons les escales proposades, s’haurien de valorar les 
comorbiditats i realitzar la valoració geriàtrica integral per determinar si es contraindica el TAVI. 
En aquest cas, cal garantir l’atenció pal·liativa d’aquest pacient com a persona afectada de 
malaltia crònica avançada (MACA), d’acord amb els criteris d’atenció descrits pel model 
d’atenció desenvolupat pel Programa de prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC). 
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Annex II. Requisits i condicions del centres hospitalaris de referència per a la 
realització de TAVI   
 
 

a) Existència de servei de cirurgia cardíaca amb un equip amb experiència en cirurgia 
valvular i la dotació tècnica necessària o, en el seu defecte, un centre que compti amb i) 
un conveni de col·laboració d’unitat funcional amb un centre que disposi d’aquest 
servei, validat pel CatSalut, i ii) que el centre sense cirurgia cardíaca hagi obtingut 
l’acceptació del CatSalut per poder iniciar la implementació de TAVI al mateix centre. 
Aquest reconeixement l’han d’avaluar anualment el CatSalut i el Pla director de 
malalties cardiovasculars. Aquest requeriment no es basa només en la necessitat 
potencial d’una cirurgia emergent o una cirurgia de backup per al TAVI, sinó també en 
el seu paper en el heart team per garantir la qualitat de l’avaluació i selecció del pacient, 
el procés de presa de decisions, el maneig durant el procediment, les cures 
postprocediment i els resultats.  
 

b) Existència d’un comitè multidisciplinari de selecció de pacients (heart team), 
format com a mínim per un cardiòleg clínic, un cardiòleg intervencionista expert en TAVI 
i un cirurgià cardíac. És recomanable que també en formin part un especialista en 
imatge cardíaca, un cirurgià vascular, un anestesiòleg i un geriatre o internista (els dos 
últims especialment necessaris en els pacients fràgils, per tal de determinar el risc 
quirúrgic i avaluar la fragilitat). 
 

c) Existència d’un protocol de selecció dels pacients per al TAVI que reculli de 
manera detallada els criteris de selecció dels candidats que aplica el comitè 
multidisciplinari, i que inclogui les indicacions i contraindicacions per al TAVI, els estudis 
ecocardiogràfics, de tomografia computada (TC) i d’anatomia coronària, l’anàlisi del risc 
quirúrgic i la valoració de la fragilitat del pacient i de la seva capacitat funcional / 
dependència. 
 

d) Disponibilitat de laboratori d’hemodinàmica equipat amb un sistema radiològic fix, 
preferentment amb detector pla, i material especialitzat per poder realitzar el 
procediment i tractar les complicacions vasculars. Cal que aquest tingui una activitat 
mínima d’acord amb els valors següents: 

- Nombre de coronariografies diagnòstiques per any: > 1.000. 
- Nombre d’angioplàsties coronàries percutànies per any: > 400. 

Nombre de TAVIS per any: > 50 una vegada consolidat el programa (recomanablement 
en un temps màxim de 3 anys des de l’inici del programa al centre). Es valora 
positivament l’existència d’un laboratori híbrid i la disponibilitat de tècniques de fusió 
d’imatge. 
 

e) Disponibilitat de cardiòlegs intervencionistes acreditats en cardiologia 
intervencionista per la Secció d’Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista de la 
Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), amb més de cinc anys d’experiència en 
cardiologia intervencionista i que han realitzat almenys 100 procediments de patologia 
estructural cardíaca en la seva carrera professional, amb un nivell de formació adequat 
en el tractament percutani de la patologia estructural cardíaca i certificats en el 
dispositiu del TAVI a utilitzar. 
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f) Compliment del registre TAVI del Servei Català de la Salut. 
 

g) Establir una xarxa assistencial amb els centres de referència (annex III) per 
compartir el procés del pacient i el seu seguiment segons les necessitats clíniques del 
pacient, formalitzat en un acord de cooperació que reculli com a mínim els aspectes 
assenyalats en aquesta Instrucció i d’acord amb els criteris del CatSalut. 
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Annex III. Sectorització: centres hospitalaris de referència per al TAVI i relació de 
centres que queden adscrits 
 
A l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau queden adscrits:  

REGIÓ SANITÀRIA CATALUNYA CENTRAL • Hospital Comarcal Sant Bernabé, Berga 
• Centre Hospitalari Althaia, Manresa 

REGIÓ SANITÀRIA ALT PIRINEU I ARAN • Hospital de la Cerdanya, Puigcerdà 

REGIÓ SANITÀRIA BARCELONA • Hospital Dos de Maig, Barcelona 
• Consorci Parc de Salut Mar (*) 

REGIÓ SANITÀRIA TERRES DE L’EBRE 
• Hospital Comarcal d’Amposta 
• Hospital Comarcal Móra d’Ebre 
• Clínica Terres de l’Ebre, Tortosa 
• Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 

REGIÓ SANITÀRIA CAMP DE TARRAGONA • Hospital Universitari de Sant Joan de Reus 
(*) Constituint una unitat funcional 
 
El Consorci Parc de Salut Mar, en forma d’unitat funcional coordinada per l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, és reconegut com a centre amb capacitat per realitzar la prestació a les seves 
instal·lacions, sempre en coordinació amb la unitat funcional. La renovació del reconeixement 
està subjecta a una avaluació anual per part del CatSalut i el Pla director de malalties 
cardiovasculars. No hi resta cap centre adscrit. 
 
A l’Hospital Universitari de Bellvitge queden adscrits: 
 
REGIÓ SANITÀRIA CATALUNYA CENTRAL • Hospital d’Igualada 

REGIÓ SANITÀRIA BARCELONA 

• Hospital Sant Joan de Déu, Martorell 
• Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, Vilafranca del 
Penedès 
• Consorci Sanitari del Garraf 
• Hospital General de l’Hospitalet, l’Hospitalet de Llobregat 
• Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 
• Hospital de Viladecans 
• Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat 

 
A l’Hospital Clínic de Barcelona queden adscrits: 
 
REGIÓ SANITÀRIA CATALUNYA CENTRAL • Hospital General de Vic 

REGIÓ SANITÀRIA BARCELONA 

• Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona 
• Hospital Plató, Barcelona 
• Hospital de Sabadell (Parc Taulí) 
• Hospital Universitari Mútua de Terrassa 
• Hospital de Terrassa 
• Hospital General de Granollers 
• F P Hospital de Mollet 
• Hospital de Sant Celoni 
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A l’Hospital Universitari Vall d’Hebron queden adscrits: 
 

REGIÓ SANITÀRIA LLEIDA I  
REGIÓ SANITÀRIA ALT PIRINEU I ARAN  

• Fundació Sant Hospital, la Seu d’Urgell 
• Hospital Comarcal del Pallars, Tremp 
• Espitau Val d’Aran, Vielha 
• Clínica de Ponent, Lleida 
• Hospital Santa Maria, Lleida 
• Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 

REGIÓ SANITÀRIA CAMP DE TARRAGONA 
• Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona 
• Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (*) 
• Pius Hospital de Valls 
• Hospital del Vendrell 

REGIÓ SANITÀRIA BARCELONA • Hospital Sant Rafael, Barcelona 
(*) Constituint una unitat funcional 
 
L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, en forma d’unitat funcional coordinada per 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, és reconegut com a centre amb capacitat per realitzar la 
prestació a les seves instal·lacions, sempre en coordinació amb la unitat funcional. La 
renovació del reconeixement està subjecta a una avaluació anual per part del CatSalut i el Pla 
director de malalties cardiovasculars.  
 
Hi queden adscrits: 
 
 
REGIÓ SANITÀRIA CAMP DE TARRAGONA 

• Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona 
• Pius Hospital de Valls 
• Hospital del Vendrell 

 
 
A l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona queden adscrits: 
 
REGIÓ SANITÀRIA GIRONA • Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella 

REGIÓ SANITÀRIA BARCELONA 
• Hospital Municipal de Badalona 
• Fundació Hospital de l’Esperit Sant, Santa Coloma de 
Gramenet 
• Hospital de Mataró 

 
 
A l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona queden adscrits: 
 

REGIÓ SANITÀRIA GIRONA 

• Hospital Comarcal de Blanes 
• Hospital de Figueres 
• Clínica Girona 
• Hospital de Palamós 
• Hospital Santa Caterina, Salt 
• Hospital de Campdevànol 
• Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 

 




