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Us trametem còpia compulsada de la Resolució dictada per la Directora general d'Ordenació i 
Regulació Sanitàries, per la qual s'atorga certificat d'acreditació a l'EAP- Barcelona 78-
Sardenya, per a un període de vigència de quatre anys, i en la que s'efectua una sèrie de 
consideracions pel que fa al seu seguiment, en aplicació de l'article 12.5 del Decret 86/2014, 
de 1 O de juny, pel qual s'estableix el sistema d'acreditació d'equips d'atenció primària a 
Catalunya. 

Aquesta avaluació és el resultat final del procés d'acreditació del centre. 

Podeu accedir, a través de l'aplicatiu informàtic, a les valoracions emeses pel Comitè 
d'Acreditació d'equips d'Atenció Primària, òrgan que, d'acord amb l'article 5 del Decret 
86/2014, de 1 O de juny, s'encarrega d'avaluar els equips d'atenció primària i de preparar la 
resolució del procediment. 

D'acord amb allò que disposa l'article 13 del Decret 86/2014, de 10 de juny i els articles 114 i 
115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, contra aquesta resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller en matèria de 
Salut en el termini d'un mes, a comptar des del dia de la seva notificació. 

Atentament, 

ir: les 
n r l de Serveis Sanitaris. 
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RESOLUCIÓ 

Vista la sol·licitud presentada pel senyor Jaime Sellarés Sallàs, en nom i representació 
de l'equip d'atenció primària (EAP) Barcelona 7 B- Sardenya, mitjançant la qual 
sol·licita l'acreditació d'aquest EAP, a l'empara del que preveu el Decret 86/2014, de 
1 O de juny, pel qual s'estableix el sistema d'acreditació d'equips d'atenció primària a 
Catalunya, procedeix emetre la corresponent resolució, en aplicació del que disposa 
l'article 53 de la Llei 26/201 O, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, d'acord amb els següents: 

FETS 

Primer.- En data 12 de desembre de 2014 va tenir entrada al registre general de 
l'Oficina de Gestió Empresarial la sol·licitud d'acreditació, formulada pel senyor,Jaime 
Sellarés Sallàs, en nom i representació de l'EAP Barcelona 7 B- Sardenya , d'acord 
amb allò que preveu el Decret 86/2014, de 1 O de juny, pel qual s'estableix el sistema 
d'acreditació d'equips d'atenció primària a Catalunya. 

Segon.- Examinada la sol·licitud i la documentació adjunta aportada per dita entitat, i 
verificat el compliment dels requisits que estableix l'article 8 del Decret 86/2014, de 1 O 
de juny, esmentat, per sol·licitar l'acreditació, l'Oficina de Gestió Empresarial va 
admetre a tràmit la sol·licitud formulada. 

Tercer.- Posteriorment, la subdirecció general d'avaluació i inspecció sanitàries i 
farmacèutiques, va emetre informe preliminar d'avaluació de l'EAP i en va donar 
trasllat a l'entitat de qui depèn aquell perquè formulés al·legacions, en un termini 
màxim de quinze dies. Valorades aquestes al·legacions es va trametre informe final a 
la subdirecció general competent en matèria de serveis sanitaris per tal de ser avaluat 
pel Comitè d'acreditació d'EAP 

Quart.- En data 28/01/2015 el Comitè d'acreditació d'EAP va sotmetre l'expedient a 
l'audiència de l'entitat de qui depèn l'EAP esmentat. Transcorregut el termini conferit 
sense que la referida entitat hagués presentat al·legacions, l d'acord amb l'article 11 .3 
del Decret 86/2014, de 10 de juny, el Comitè d'Acreditació d'Equips d'Atenció Primària, 
va formular proposta d'atorgament de l'acreditació d'aquest EAP, amb data 26/03/2015 
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FONAMENTS DE DRET 

Primer.- En la tramitació d'aquest expedient s'han observat les prescripcions legals i 
reglamentàries d'aplicació i, en concret, el Títol Ill , article 48 i següents de la Llei 
26/201 O, del 31 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que regula els procediments administratius, i el Capítol Ill , 
articles 8 a 16, del Decret 86/2014, de 10 de juny, pel qual s'estableix el sistema 
d'acreditació d'equips d'atenció primària a Catalunya. 

Segon.- D'acord amb l'article 9.1 del Decret 86/2014, de 10 de juny, correspon a la 
Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries la competència per reso ldre sobre 
la sol·licitud d'acreditació dels EAP. 

Vista la proposta de resolució del Comitè d'Acreditació, i a l'empara del que preveuen 
els articles 12 i 15 del Decret 86/2014, de 1 O de juny. 

RESOLC: 

Primer.- Acreditar l'equip d'atenció primària: 

EAP Barcelona 7 B- Sardenya 
Carrer Sardenya 466 
08025 Barcelona 

Segon.- Segons l'informe tècnic de l'avaluació externa realitzada per la Subdirecció 
general d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitàries i Farmacèutiques i la posterior 
valoració per part del Comitè d'Acreditació, l'equip ha obtingut un nivell adequat pel 
que fa als estàndards assolits. En relació al grau de compliment dels estàndards, l'EAP 
rep el certificat d'acreditació favorable + subjecte a un Pla de millora. L'equip ha de fer 
arribar al Departament de Salut l' informe tècnic de seguiment dels punts que han 
quedat pendents d'assolir un nivell adequat en el moment de l'acreditació. 

Tercer.- El Pla de millora a executar per l'EAP serà avaluat cada dos anys per mitjà 
d'una auditoria interna realitzada pel mateix equip d'atenció primària. 

Quart.- Al llarg del període de vigència de l'acreditació l'equip inclourà les actuacions 
dirigides al manteniment de les condicions que han permès obtenir el certificat. 
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Cinquè.- Addicionalment, l'equip haurà de presentar al Departament de Salut, 
l'autoavaluació interna, realitzada pel mateix, de la totalitat dels estàndards, dos anys a 
partir de la data de la notificació de la resolució . 

Sisè.- El certificat d'acreditació tindrà un període de vigència de quatre anys, 
comptadors des de la data d'aquesta resolució +, sens perjudici de la possibilitat de 
revocació si durant el període de vigència es constata que l'equip d'atenció primària no 
compleix amb els estàndards que han determinat l'atorgament d'aquest certificat, 
prèvia la instrucció de l'expedient corresponent. 

Notifiqueu aquesta resolució a la persona interessada, de conformitat amb allò que 
disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, fent-li saber que, 
d'acord amb allò que disposa l'article 13 del Decret 86/2014, de 1 O de juny i els articles 
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, contra aquesta 
resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada 
davant el conseller de Salut en el termini d'un mes, a comptar des del dia de la seva 
notificació. 

Roser Vallès Navarro 
Directora general d'Ordenació i Regulació Sanitàries 

Barcelona, 14 de juliol de 2015 
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