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REF. Entitat CSC Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

1754A1/22 PROSS, SAU 
Novo Nordisk 

Pharma, SA 

Addenda – modificació de la clàusula 7a del 

contracte titulada “contraprestació econòmica” 

referent a l’ampliació de la memòria econòmica i 

en conseqüència, la memòria de l’assaig amb 

núm. de protocol NN1436-447 

27/04/22 

Vinculada a 

durada 

d’assaig o 

modificació 

condicions 

Veure annex - 

1756A1/22 PROSS, SAU 
GlaxoSmithKline, 

SA 

Addenda – modificació condicions econòmiques 

Assaig "Estudi en fase II, multicèntric, 

aleatoritzat, de grups paral3lels per avaluar la 

seguretat, tolerància i farmacocinètica d'una 

segona generació de VIR-7831 en participants no 

hospitalitzats amb malaltia per coronavirus 2019 

(COVID-19) de lleu a moderada" amb el número 

de protocol 216912. 

18/02/22 

Vinculada a 

durada 

d’assaig o 

modificació 

condicions 

- - 

1799A1/22 PROSS, SAU 

Parexel 

International (IRL) 

Limited 

Addenda de modificació d’algunes condicions del 

contracte d’Estudi intervencional de fase II/III, 

doble cec, de dos grups per avaluar l'eficàcia i la 

seguretat de PF-07321332/RITONAVIR 

administrats oralment i comparat amb placebo en 

pacients adults simptomàtics no hospitalitzats 

amb COVID-19 que tinguin risc baix de 

progressar a malaltia severa. Núm. Protocol 

C4671002 

25/02/22 

Vinculada a 

durada 

d’assaig o 

modificació 

condicions 

- - 

1819A1/22 PROSS, SAU 

Parexel 

International (IRL) 

Limited 

Addenda de modificació d’algunes condicions del 

contracte d’Estudi de fase II/III, aleatoritzat, doble 

cec, amb doble simulació i controlat amb placebo 

per avaluar la seguretat i eficàcia de 2 pautes de 

PF-07321332/RITONAVIR administrats oralment 

per prevenir els símptomes de la infecció per 

SARS-CoV-2 en adults que hagin tingut contacte 

domèstic amb persones infectades, amb número 

de protocol C4671006. 

25/02/22 

Vinculada a 

durada 

d’assaig o 

modificació 

condicions 

- - 
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8 de novembre de 2022 

1983/22 PROSS, SAU 
GlaxoSmithKline, 

SA 

The scope and nature of the clinical Trial to be 

performed at Institution will be in accordance with 

protocol number 217917 (ZOSTER-101) entitled: 

“A phase 3b, open-label, multi-country, multi-

centre, long-term follow-up study of ZOSTER -

049 (follow- up of ZOSTER-006/022 studies) to 

assess the prophylactic efficacy, safety and 

persistence of immune response of a Herpes 

Zoster subunit vaccine and assessment of 

persistence of immune response and safety of 1 

or 2 additional doses administered in ZOSTER-

049 in 2 subgroups of older adults”  

29/09/22 01/10/27 

Segons 

subjectes i 

proves 

No se’n 

preveuen 

1984/22 PROSS, SAU 

Janssen Research 

& Development 

LLC 

Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, 

Multicenter Phase 3 Study to Assess the Efficacy, 

Safety And Immunogenicity of Vaccination With 

ExPEC9V in the Prevention of Invasive 

Extraintestinal Pathogenic Escherichia coli 

Disease in Adults Aged 60 Years And Older with 

a History of Urinary Tract Infection in the Past 2 

Years. Protocol VAC52416BAC3001 

21/09/22 02/02/2027 

Segons 

subjectes i 

proves 

No se’n 

preveuen 


