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CLÀUSULA ADDICIONAL DINOVENA              
    
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Aguts 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d’actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l’anàlisi de 
la situació actual. 
 
1. ACTIVITAT 
 
 Nombre d’altes 340 
 
 Estada mitjana  23 
 
 Estades   7.820 
 
 Import total  1.367.561,60  euros 
 
Aquesta activitat es durà a terme a l’hospital Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental, 
Germanes Hospitalàries SCJ, situat a l'Av. Comte Llobregat, 117 de 08760 Martorell i 
amb el número de registre H08001036. 
 
2. SECTORITZACIÓ 
 
S’atendrà preferentment la població dels sectors sanitaris: Baix Llobregat (Centre-Nord). 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment  per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
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La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 1 d’aquesta clàusula 
s’efectuarà mensualment d’acord amb els criteris següents: 
 
3.1. Part fixa 
 
El centre percebrà una quantitat fixa mensual de 246.161,09 euros corresponent a la 
part proporcional del  producte obtingut en aplicar el 90% de la tarifa  a les estades 
d'activitat assenyalades en el punt 1, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el 
mes corresponent. 
 
 3.2. Part variable 
     
A més de la quantitat especificada al punt 3.1, la part variable es farà efectiva de la 
següent manera: 
 
3.2.1 El centre facturarà mensualment una part variable del producte obtingut en aplicar 
el 9,5 % de la tarifa d´aguts a les estades hospitalàries realitzades (altes realitzades x 
estada mitjana contractada), fins a un excés màxim d´un 5% de la dotzena part de les 
estades contractades, en el mateix període de temps. 
 
3.2.2. El centre podrà percebre al final de l'exercici una quantitat màxima del  producte 
obtingut en aplicar el 0,5% de la tarifa a les estades contractades en el punt 1, en funció 
de l'acompliment dels objectius del Pla de Salut avaluats mitjançant els informes 
emesos per la Regió Sanitària corresponent.  
 
4. REGULARITZACIÓ 
 
Al final de l'exercici es procedirà a realitzar una regularització anual en funció de  
l'activitat realitzada (altes realitzades x estada mitjana contractada). El Servei Català de 
la Salut autoritzarà un excés màxim sobre l'activitat contractada d'un 5%, a la qual 
s'aplicarà un 9,5% de la tarifa corresponent. 
 
En el cas que l'activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 90% de 
l'activitat total contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l'activitat 
realitzada d'acord amb l'estada mitjana contractada.  
 
El pagament d'aquesta quantitat es podrà fer efectiu al finalitzar l'exercici a proposta del 
gerent de la Regió Sanitària en funció del grau de compliment dels objectius fixats a 
l’exercici. En cap cas es procedirà al pagament d’aquesta part variable sense l’informe 
corresponent.                                           
 
5.  AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut, a més de fer el seguiment de l'acompliment de  l'activitat 
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pactada, avaluarà anualment els objectius dels serveis d'internament d'aguts.  
 
6. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
 
7. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
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l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
8. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del  
Servei Català de la Salut  Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental 
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CLÀUSULA ADDICIONAL TRENTA-SETENA            
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Aguts 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d’actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l’anàlisi de 
la situació actual. 
 
1. ACTIVITAT 
 
 Nombre d’altes 476 
 
 Estada mitjana  23 
 
 Estades   10.948 
 
 Import total  1.914.586,24  euros 
 
Aquesta activitat es durà a terme a l’hospital Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental, 
Germanes Hospitalàries SCJ, situat a l'Av. Comte Llobregat, 117 de 08760 Martorell i 
amb el número de registre H08001036. 
 
2. SECTORITZACIÓ 
 
S’atendrà preferentment la població dels sectors sanitaris: Baix Llobregat (Centre-Nord). 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment  per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
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La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 1 d’aquesta clàusula 
s’efectuarà mensualment d’acord amb els criteris següents: 
 
3.1. Part fixa 
 
El centre percebrà una quantitat fixa mensual de 246.161,10 euros corresponent a la 
part proporcional del  producte obtingut en aplicar el 90% de la tarifa  a les estades 
d'activitat assenyalades en el punt 1, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el 
mes corresponent. 
 
 3.2. Part variable 
     
A més de la quantitat especificada al punt 3.1, la part variable es farà efectiva de la 
següent manera: 
 
3.2.1 El centre facturarà mensualment una part variable del producte obtingut en aplicar 
el 9,5 % de la tarifa d´aguts a les estades hospitalàries realitzades (altes realitzades x 
estada mitjana contractada), fins a un excés màxim d´un 5% de la dotzena part de les 
estades contractades, en el mateix període de temps. 
 
3.2.2. El centre podrà percebre al final de l'exercici una quantitat màxima del  producte 
obtingut en aplicar el 0,5% de la tarifa a les estades contractades en el punt 1, en funció 
de l'acompliment dels objectius del Pla de Salut avaluats mitjançant els informes 
emesos per la Regió Sanitària corresponent.  
 
4. REGULARITZACIÓ 
 
Al final de l'exercici es procedirà a realitzar una regularització anual en funció de  
l'activitat realitzada (altes realitzades x estada mitjana contractada). El Servei Català de 
la Salut autoritzarà un excés màxim sobre l'activitat contractada d'un 5%, a la qual 
s'aplicarà un 9,5% de la tarifa corresponent. 
 
En el cas que l'activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 90% de 
l'activitat total contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l'activitat 
realitzada d'acord amb l'estada mitjana contractada.  
 
El pagament d'aquesta quantitat es podrà fer efectiu al finalitzar l'exercici a proposta del 
gerent de la Regió Sanitària en funció del grau de compliment dels objectius fixats a 
l’exercici. En cap cas es procedirà al pagament d’aquesta part variable sense l’informe 
corresponent.                                           
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5.  AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut, a més de fer el seguiment de l'acompliment de  l'activitat 
pactada, avaluarà anualment els objectius dels serveis d'internament d'aguts.  
 
6. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
 
7. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
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Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
8. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
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CLÀUSULA ADDICIONAL VINTENA              
    
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Subaguts 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
 
1. ACTIVITAT 
 
  - Nombre d'altes  62 
 
  - Estada mitjana  85 
  
  - Estades   5.270 
  
  - Import total   579.910,80 euros 
 
Aquesta activitat es durà a terme a l'hospital Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental, 
Germanes Hospitalàries SCJ, situat a l'Av. Comte Llobregat, 117 de 08760 Martorell i 
amb el número de registre H08001036. 
 
 
2. SECTORITZACIÓ 
 
S'atendrà, preferentment, la població del/s sector/s sanitari/s següent/s: Anoia, Alt 
Penedès i Baix Llobregat (Centre-Nord). 
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3.  SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment  per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 1 d'aquesta clàusula 
s'efectuarà mensualment d'acord amb els criteris següents: 
 
3.1. Part fixa 
 
El centre percebrà una quantitat fixa mensual de 104.383,94 euros corresponent a la 
part proporcional del  producte obtingut en aplicar el 90% de la tarifa  a les estades 
d'activitat assenyalades en el punt 1, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el 
mes corresponent. 
 
3.2. Part variable 
     
A més de la quantitat especificada al punt 3.1, la part variable es farà efectiva de la 
següent manera: 
 
3.2.1 El centre facturarà mensualment una part variable del producte obtingut en aplicar 
el 9,5 % de la tarifa de subaguts a les estades hospitalàries realitzades (altes 
realitzades x estada mitjana contractada), fins a un excés màxim d´un 5% de la dotzena 
part de les estades contractades, en el mateix període de temps. 
 
3.2.2. El centre podrà percebre al final de l'exercici una quantitat màxima del  producte 
obtingut en aplicar el 0,5% de la tarifa a les estades contractades en el punt 1, en funció 
de l'acompliment dels objectius del Pla de Salut avaluats mitjançant els informes 
emesos per la Regió Sanitària corresponent. 
 
El pagament d'aquesta quantitat es podrà fer efectiu al finalitzar l'exercici a proposta del 
gerent de la Regió Sanitària en funció del grau de compliment dels objectius fixats a 
l’exercici. En cap cas es procedirà al pagament d’aquesta part variable sense l’informe 
corresponent.                                           
 
 
4. REGULARITZACIÓ 
 
Al final de l'exercici es procedirà a realitzar una regularització anual en funció de  
l'activitat realitzada (altes realitzades x estada mitjana contractada). El Servei Català de 
la Salut autoritzarà un excés màxim sobre l'activitat contractada d'un 5%, a la qual 
s'aplicarà un 9,5% de la tarifa corresponent. 
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En el cas que l'activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 90% de 
l'activitat total contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l'activitat 
realitzada d'acord amb l'estada mitjana contractada. 
 
 
5. AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut, a més de fer el seguiment de l'acompliment de l'activitat 
pactada, avaluarà anualment els objectius dels serveis d'internament de subaguts 
mitjançant els indicadors abans esmentats.  
 
 
6. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
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7. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
 
8. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,   12 de 
noviembre de 2013.  
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del  
Servei Català de la Salut  Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental 
 
 



 

 1

CLÀUSULA ADDICIONAL TRENTA-VUITENA           
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Subaguts 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de juny  al 31 de desembre de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
 
1. ACTIVITAT 
 
  - Nombre d'altes  86 
 
  - Estada mitjana  85 
  
  - Estades   7.310 
  
  - Import total   804.392,40 euros 
 
Aquesta activitat es durà a terme a l'hospital Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental, 
Germanes Hospitalàries SCJ, situat a l'Av. Comte Llobregat, 117 de 08760 Martorell i 
amb el número de registre H08001036. 
 
 
2. SECTORITZACIÓ 
 
S'atendrà, preferentment, la població del/s sector/s sanitari/s següent/s: Anoia, Alt 
Penedès i Baix Llobregat (Centre-Nord). 
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3.  SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment  per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 1 d'aquesta clàusula 
s'efectuarà mensualment d'acord amb els criteris següents: 
 
3.1. Part fixa 
 
El centre percebrà una quantitat fixa mensual de 103.421,89 euros corresponent a la 
part proporcional del  producte obtingut en aplicar el 90% de la tarifa  a les estades 
d'activitat assenyalades en el punt 1, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el 
mes corresponent. 
 
3.2. Part variable 
     
A més de la quantitat especificada al punt 3.1, la part variable es farà efectiva de la 
següent manera: 
 
3.2.1 El centre facturarà mensualment una part variable del producte obtingut en aplicar 
el 9,5 % de la tarifa de subaguts a les estades hospitalàries realitzades (altes 
realitzades x estada mitjana contractada), fins a un excés màxim d´un 5% de la dotzena 
part de les estades contractades, en el mateix període de temps. 
 
3.2.2. El centre podrà percebre al final de l'exercici una quantitat màxima del  producte 
obtingut en aplicar el 0,5% de la tarifa a les estades contractades en el punt 1, en funció 
de l'acompliment dels objectius del Pla de Salut avaluats mitjançant els informes 
emesos per la Regió Sanitària corresponent. 
 
El pagament d'aquesta quantitat es podrà fer efectiu al finalitzar l'exercici a proposta del 
gerent de la Regió Sanitària en funció del grau de compliment dels objectius fixats a 
l’exercici. En cap cas es procedirà al pagament d’aquesta part variable sense l’informe 
corresponent.                                           
 
 
4. REGULARITZACIÓ 
 
Al final de l'exercici es procedirà a realitzar una regularització anual en funció de  
l'activitat realitzada (altes realitzades x estada mitjana contractada). El Servei Català de 
la Salut autoritzarà un excés màxim sobre l'activitat contractada d'un 5%, a la qual 
s'aplicarà un 9,5% de la tarifa corresponent. 
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En el cas que l'activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 90% de 
l'activitat total contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l'activitat 
realitzada d'acord amb l'estada mitjana contractada. 
 
 
5. AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut, a més de fer el seguiment de l'acompliment de l'activitat 
pactada, avaluarà anualment els objectius dels serveis d'internament de subaguts 
mitjançant els indicadors abans esmentats.  
 
 
6. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
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L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
7. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
 
8. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,   12 de 
noviembre de 2013. 
  
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
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CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-UNENA              
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Hospitalització de Mitjana i Llarga Estada 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
1. SECTORITZACIÓ 
 
L'entitat contractada atendrà, preferentment, la població dels sectors  sanitaris Anoia, 
Baix Llobregat (Centre-Nord), Alt Penedès, Bages, Berguedà, Solsonès/Cerdanya, 
Terrassa i Rubí, a l'hospital Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental, Germanes 
Hospitalàries SCJ, situat a a l'Avda. Comte Llobregat, 117 i amb número de registre 
H08001036. 
 
2. ACTIVITAT   
 
El CatSalut ha previst contractar a l'entitat esmentada l'activitat que es detalla a 
continuació: 
 
a. Atenció als pacients amb retard mental (greu i profund): pacients amb un retard 
mental greu i profund i un trastorn mental afegit. 
 
El nombre d'estades contractades per a aquest concepte és de 2.023. 
 
b. Atenció als pacients amb trastorn mental sever d'alta dependència psiquiàtrica: 
persones amb trastorns mentals amb gran severitat psicopatològica perllongada 
d'evolució crònica, amb desadaptació social i familiar greu, és a dir, que necessiten una 
atenció psiquiàtrica tant terapèutica com rehabilitadora, intensiva, contenidora i 
continuada de durada mitjana de dos anys. 
 
El nombre d'estades contractades per a aquest concepte és de 10.692. 
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c. Atenció als pacients  amb trastorn mental sever en procés d'estudi. Inclou: 
 
- Pacients amb trastorn mental sever de baixa dependència psiquiàtrica: persones amb 
trastorn mental d'evolució crònica, amb desadaptació social i familiar que poden, 
mitjançant un abordatge apropiat, tornar a la comunitat (família, residències 
semiassistides, pisos semi-assistits, etc.) 
 
- Disminuïts psíquics lleus i moderats: pacients amb disminució psíquica lleu i moderada 
i un trastorn mental afegit. 
 
- Pacients psicogeriàtrics: pacients geriàtrics que en l'any en curs no passen a ser 
tributaris del Programa Vida als Anys. 
 
El nombre d'estades contractades per a  aquest concepte és de 11.610. 
 
d. Serveis complementaris del procés de rehabilitació i reinserció dels pacients a 
la comunitat 

 
Aquests serveis contemplen  l´activitat  que genera en determinats pacients ingressats 
la rehabilitació i reinserció dels mateixos, per tal d´aconseguir una integració a la 
comunitat, treballant una pre-alta molt personalitzada i una vinculació molt estreta amb 
tots els recursos comunitaris existents per aquest tipus de pacients. Aquests serveis 
complementaris es poden donar tant en la pre-alta del pacient com posteriorment en la 
utilització de serveis comunitaris que actualment té la xarxa de salut mental, i poden 
referir-se als pacients definits als tres apartats (a., b., i c.) anteriorment esmentats. 
 
El nombre d'estades contractades per a  aquest concepte és de 22.972. 
 
e. Serveis especialitzats per a l´atenció a persones amb retard mental i greus 
trastorns de conducta.  

Es tracta de serveis especialitzats en l’atenció a persones amb retard mental i greus 
trastorns de conducta, amb uns requeriments assistencials similars als de les unitats 
d´hospitalització de subaguts. Són serveis d´utilització temporal, assegurant el retorn 
del pacient al centre d´origen quan s´hagi compensat la conducta distorsionada. 

 
El nombre d'estades contractades per a  aquest concepte és de 2.167. 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment  per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
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La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 1 d’aquesta clàusula 
s’efectuarà mensualment d’acord amb els criteris següents: 
 
- Part fixa: l'entitat percebrà una quantitat fixa mensual de 421.583,12 euros   
corresponent  a la  part proporcional del 95% de la quantitat global fixada en aquesta 
clàusula, prèvia presentació de  l’activitat realitzada durant el mes corresponent. 
 
- Part variable: al final de l'exercici, l'entitat podrà percebre fins el 5% de l'import global 
de la clàusula, en funció de l'avaluació del grau d'acompliment dels objectius del Pla de 
Salut que es determinen a l'apartat 4 d'aquesta clàusula.  
 
El pagament d'aquesta quantitat es podrà fer efectiu al finalitzar l'exercici a proposta del 
gerent de la Regió Sanitària en funció del grau de compliment dels objectius fixats a 
l’exercici. En cap cas es procedirà al pagament d’aquesta part variable sense l’informe 
corresponent.                                           
 
4. AVALUACIÓ 
 
El CatSalut, a més de fer el seguiment de l'acompliment de  l'activitat pactada, avaluarà 
anualment els objectius dels diversos tipus de serveis d'internament de l'Hospitalització 
de Mitjana i Llarga Estada mitjançant els indicadors abans esmentats. 
 
5. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 



 

 4

En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
6. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
7. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del CatSalut, de 27 de 
gener de 1993 de delegació de funcions d'aquest òrgan  en el director del Servei, la 
present clàusula addicional està sotmesa a la ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013.   
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del  
Servei Català de la Salut  Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental 
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CLÀUSULA ADDICIONAL TRENTA-NOVENA             
      
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús (en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Hospitalització de Mitjana i Llarga Estada 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
1. SECTORITZACIÓ 
 
L'entitat contractada atendrà, preferentment, la població dels sectors  sanitaris Anoia, 
Baix Llobregat (Centre-Nord), Alt Penedès, Bages, Berguedà, Solsonès/Cerdanya, 
Terrassa i Rubí, a l'hospital Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental, Germanes 
Hospitalàries SCJ, situat a a l'Avda. Comte Llobregat, 117 i amb número de registre 
H08001036. 
 
2. ACTIVITAT   
 
El CatSalut ha previst contractar a l'entitat esmentada l'activitat que es detalla a 
continuació: 
 
a. Atenció als pacients amb retard mental (greu i profund): pacients amb un retard 
mental greu i profund i un trastorn mental afegit. 
 
El nombre d'estades contractades per a aquest concepte és de 2.832. 
 
b. Atenció als pacients amb trastorn mental sever d'alta dependència psiquiàtrica: 
persones amb trastorns mentals amb gran severitat psicopatològica perllongada 
d'evolució crònica, amb desadaptació social i familiar greu, és a dir, que necessiten una 
atenció psiquiàtrica tant terapèutica com rehabilitadora, intensiva, contenidora i 
continuada de durada mitjana de dos anys. 
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El nombre d'estades contractades per a aquest concepte és de 14.968. 
 
c. Atenció als pacients  amb trastorn mental sever en procés d'estudi. Inclou: 
 
- Pacients amb trastorn mental sever de baixa dependència psiquiàtrica: persones amb 
trastorn mental d'evolució crònica, amb desadaptació social i familiar que poden, 
mitjançant un abordatge apropiat, tornar a la comunitat (família, residències 
semiassistides, pisos semi-assistits, etc.) 
 
- Disminuïts psíquics lleus i moderats: pacients amb disminució psíquica lleu i moderada 
i un trastorn mental afegit. 
 
- Pacients psicogeriàtrics: pacients geriàtrics que en l'any en curs no passen a ser 
tributaris del Programa Vida als Anys. 
 
El nombre d'estades contractades per a  aquest concepte és de 16.255. 
 
d. Serveis complementaris del procés de rehabilitació i reinserció dels pacients a 
la comunitat 

 
Aquests serveis contemplen  l´activitat  que genera en determinats pacients ingressats 
la rehabilitació i reinserció dels mateixos, per tal d´aconseguir una integració a la 
comunitat, treballant una pre-alta molt personalitzada i una vinculació molt estreta amb 
tots els recursos comunitaris existents per aquest tipus de pacients. Aquests serveis 
complementaris es poden donar tant en la pre-alta del pacient com posteriorment en la 
utilització de serveis comunitaris que actualment té la xarxa de salut mental, i poden 
referir-se als pacients definits als tres apartats (a., b., i c.) anteriorment esmentats. 
 
El nombre d'estades contractades per a  aquest concepte és de 32.161. 
 
e. Serveis especialitzats per a l´atenció a persones amb retard mental i greus 
trastorns de conducta.  

Es tracta de serveis especialitzats en l’atenció a persones amb retard mental i greus 
trastorns de conducta, amb uns requeriments assistencials similars als de les unitats 
d´hospitalització de subaguts. Són serveis d´utilització temporal, assegurant el retorn 
del pacient al centre d´origen quan s´hagi compensat la conducta distorsionada. 

 
El nombre d'estades contractades per a  aquest concepte és de 3.034. 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment  per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 1 d’aquesta clàusula 
s’efectuarà mensualment d’acord amb els criteris següents: 
 
- Part fixa: l'entitat percebrà una quantitat fixa mensual de 421.582,42 euros   
corresponent  a la  part proporcional del 95% de la quantitat global fixada en aquesta 
clàusula, prèvia presentació de  l’activitat realitzada durant el mes corresponent. 
 
- Part variable: al final de l'exercici, l'entitat podrà percebre fins el 5% de l'import global 
de la clàusula, en funció de l'avaluació del grau d'acompliment dels objectius del Pla de 
Salut que es determinen a l'apartat 4 d'aquesta clàusula.  
 
El pagament d'aquesta quantitat es podrà fer efectiu al finalitzar l'exercici a proposta del 
gerent de la Regió Sanitària en funció del grau de compliment dels objectius fixats a 
l’exercici. En cap cas es procedirà al pagament d’aquesta part variable sense l’informe 
corresponent.                                           
 
4. AVALUACIÓ 
 
El CatSalut, a més de fer el seguiment de l'acompliment de  l'activitat pactada, avaluarà 
anualment els objectius dels diversos tipus de serveis d'internament de l'Hospitalització 
de Mitjana i Llarga Estada mitjançant els indicadors abans esmentats. 
 
5. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
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s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
6. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
7. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del CatSalut, de 27 de 
gener de 1993 de delegació de funcions d'aquest òrgan  en el director del Servei, la 
present clàusula addicional està sotmesa a la ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
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CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-QUATRENA             
      
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Hospitalització parcial (Alt Penedès) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
1. ACTIVITAT    
   - Nombre d'altes     10 
 
   - Estada mitjana     100 

                                - Estades                    1.000 

                                - Import total              114.100,00 euros 
  
Aquesta activitat es durà a terme a l'Hospital de dia de Vilafranca, situat al c. Igualada, 
69-71 de 08720 Vilafranca del Penedès amb el número de registre E08558966. 
 
2. SECTORITZACIÓ 
 
S'atendrà, preferentment, la població dels sectors sanitaris de l'Alt Penedès. 
 
3.  SISTEMA DE PAGAMENT 
 
 El Servei Català de la Salut pagarà mensualment  per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 1 d'aquesta clàusula 
s'efectuarà mensualment d'acord amb els criteris següents: 
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3.1. Part fixa 
 
El centre percebrà una quantitat fixa mensual de 20.538,00 euros corresponent a la 
part proporcional del  producte obtingut en aplicar el 90% de la tarifa  a les estades 
d'activitat assenyalades en el punt 1, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el 
mes corresponent. 
 
3.2. Part variable 
     
A més de la quantitat especificada al punt 3.1, la part variable es farà efectiva de la 
següent manera: 
 
3.2.1 El centre facturarà mensualment una part variable del producte obtingut en aplicar 
el 9,5 % de la tarifa d´hospitalització parcial a les estades hospitalàries realitzades (altes 
realitzades x estada mitjana contractada), fins a un excés màxim d´un 5% de la dotzena 
part de les estades contractades, en el mateix període de temps. 
 
3.2.2. El centre podrà percebre al final de l'exercici una quantitat màxima del  producte 
obtingut en aplicar el 0,5% de la tarifa a les estades contractades en el punt 1, en funció 
de l'acompliment dels objectius del Pla de Salut avaluats mitjançant els informes 
emesos per la Regió Sanitària corresponent. 
 
4. REGULARITZACIÓ 
 
Al final de l'exercici es procedirà a realitzar una regularització anual en funció de  
l'activitat realitzada (altes realitzades x estada mitjana contractada). El Servei Català de 
la Salut autoritzarà un excés màxim sobre l'activitat contractada d'un 5%, a la qual 
s'aplicarà un 9,5% de la tarifa corresponent. 
 
En el cas que l'activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 90% de 
l'activitat total contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l'activitat 
realitzada d'acord amb l'estada mitjana contractada. 
5. AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut, a més de fer el seguiment de l'acompliment de l'activitat 
pactada, avaluarà anualment els objectius dels serveis d'internament parcial . 

 
6. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 
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Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
7. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
8. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
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De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,   12 de 
noviembre de 2013.  
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del  
Servei Català de la Salut  Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental 
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CLÀUSULA ADDICIONAL QUARANTA-DOSENA             
      
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Hospitalització parcial (Alt Penedès) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
1. ACTIVITAT    
   - Nombre d'altes      13 
 
   - Estada mitjana     100 

                                - Estades                    1.300 

                                - Import total              148.330,00  euros 
  
Aquesta activitat es durà a terme a l'Hospital de dia de Vilafranca, situat al c. Igualada, 
69-71 de 08720 Vilafranca del Penedès amb el número de registre E08558966. 
 
2. SECTORITZACIÓ 
 
S'atendrà, preferentment, la població dels sectors sanitaris de l'Alt Penedès. 
 
3.  SISTEMA DE PAGAMENT 
 
 El Servei Català de la Salut pagarà mensualment  per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 1 d'aquesta clàusula 
s'efectuarà mensualment d'acord amb els criteris següents: 
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3.1. Part fixa 
 
El centre percebrà una quantitat fixa mensual de 19.071,00 euros corresponent a la 
part proporcional del  producte obtingut en aplicar el 90% de la tarifa  a les estades 
d'activitat assenyalades en el punt 1, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el 
mes corresponent. 
 
3.2. Part variable 
     
A més de la quantitat especificada al punt 3.1, la part variable es farà efectiva de la 
següent manera: 
 
3.2.1 El centre facturarà mensualment una part variable del producte obtingut en aplicar 
el 9,5 % de la tarifa d´hospitalització parcial a les estades hospitalàries realitzades (altes 
realitzades x estada mitjana contractada), fins a un excés màxim d´un 5% de la dotzena 
part de les estades contractades, en el mateix període de temps. 
 
3.2.2. El centre podrà percebre al final de l'exercici una quantitat màxima del  producte 
obtingut en aplicar el 0,5% de la tarifa a les estades contractades en el punt 1, en funció 
de l'acompliment dels objectius del Pla de Salut avaluats mitjançant els informes 
emesos per la Regió Sanitària corresponent. 
 
4. REGULARITZACIÓ 
 
Al final de l'exercici es procedirà a realitzar una regularització anual en funció de  
l'activitat realitzada (altes realitzades x estada mitjana contractada). El Servei Català de 
la Salut autoritzarà un excés màxim sobre l'activitat contractada d'un 5%, a la qual 
s'aplicarà un 9,5% de la tarifa corresponent. 
 
En el cas que l'activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 90% de 
l'activitat total contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l'activitat 
realitzada d'acord amb l'estada mitjana contractada. 
5. AVALUACIÓ 
 

El Servei Català de la Salut, a més de fer el seguiment de l'acompliment de l'activitat 
pactada, avaluarà anualment els objectius dels serveis d'internament parcial . 

 
6. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
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de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
7. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
8. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 



 

 4

 
 
 
 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
   
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
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CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-CINQUENA            
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Hospitalització parcial (Baix Llobregat Centre i Nord) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
 
1. ACTIVITAT    
   - Nombre d'altes 20 
 
   - Estada mitjana 100 
 
                            - Estades  2.000 
 

- Import total   228.200,00 euros 
  
Aquesta activitat es durà a terme a l'Hospital de dia de Martorell, situat al c. Joan 
Aguilar, 19 de 08760 Martorell amb el número de registre E08666337. 
 
 
2. SECTORITZACIÓ 
 
S'atendrà, preferentment, la població dels sectors sanitaris de Baix Llobregat Centre i 
Nord. 
 
 
3.  SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment  per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
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La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 1 d'aquesta clàusula 
s'efectuarà mensualment d'acord amb els criteris següents: 
 
3.1. Part fixa 
 
El centre percebrà una quantitat fixa mensual  de 41.076,00 euros corresponent  a la 
part proporcional del  producte obtingut en aplicar el 90% de la tarifa  a les estades 
d'activitat assenyalades en el punt 1, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el 
mes corresponent. 
 
3.2. Part variable 
     
A més de la quantitat especificada al punt 3.1, la part variable es farà efectiva de la 
següent manera: 
 
3.2.1 El centre facturarà mensualment una part variable del producte obtingut en aplicar 
el 9,5 % de la tarifa d´hospitalització parcial a les estades hospitalàries realitzades (altes 
realitzades x estada mitjana contractada), fins a un excés màxim d´un 5% de la dotzena 
part de les estades contractades, en el mateix període de temps. 
 
3.2.2. El centre podrà percebre al final de l'exercici una quantitat màxima del  producte 
obtingut en aplicar el 0,5% de la tarifa a les estades contractades en el punt 1, en funció 
de l'acompliment dels objectius del Pla de Salut avaluats mitjançant els informes 
emesos per la Regió Sanitària corresponent. 
 
 
4. REGULARITZACIÓ 
 
Al final de l'exercici es procedirà a realitzar una regularització anual en funció de  
l'activitat realitzada (altes realitzades x estada mitjana contractada). El Servei Català de 
la Salut autoritzarà un excés màxim sobre l'activitat contractada d'un 5%, a la qual 
s'aplicarà un 9,5% de la tarifa corresponent. 
 
En el cas que l'activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 90% de 
l'activitat total contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l'activitat 
realitzada d'acord amb l'estada mitjana contractada. 
 
5. AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut, a més de fer el seguiment de l'acompliment de l'activitat 
pactada, avaluarà anualment els objectius dels serveis d'internament parcial.  
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6. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
 
7. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
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Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
 
8. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013.  
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del  
Servei Català de la Salut  Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental 
 



 

 1

CLÀUSULA ADDICIONAL QUARANTA-TRESENA           
      
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Hospitalització parcial (Baix Llobregat Centre i Nord) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
 
1. ACTIVITAT    
   - Nombre d'altes 27 
 
   - Estada mitjana 100 
 
                            - Estades  2.700 
 

- Import total   308.070,00 euros 
  
Aquesta activitat es durà a terme a l'Hospital de dia de Martorell, situat al c. Joan 
Aguilar, 19 de 08760 Martorell amb el número de registre E08666337. 
 
 
2. SECTORITZACIÓ 
 
S'atendrà, preferentment, la població dels sectors sanitaris de Baix Llobregat Centre i 
Nord. 
 
 
3.  SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment  per les prestacions sanitàries 
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definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 1 d'aquesta clàusula 
s'efectuarà mensualment d'acord amb els criteris següents: 
 
3.1. Part fixa 
 
El centre percebrà una quantitat fixa mensual  de 39.609,00 euros corresponent  a la 
part proporcional del  producte obtingut en aplicar el 90% de la tarifa  a les estades 
d'activitat assenyalades en el punt 1, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el 
mes corresponent. 
 
3.2. Part variable 
     
A més de la quantitat especificada al punt 3.1, la part variable es farà efectiva de la 
següent manera: 
 
3.2.1 El centre facturarà mensualment una part variable del producte obtingut en aplicar 
el 9,5 % de la tarifa d´hospitalització parcial a les estades hospitalàries realitzades (altes 
realitzades x estada mitjana contractada), fins a un excés màxim d´un 5% de la dotzena 
part de les estades contractades, en el mateix període de temps. 
 
3.2.2. El centre podrà percebre al final de l'exercici una quantitat màxima del  producte 
obtingut en aplicar el 0,5% de la tarifa a les estades contractades en el punt 1, en funció 
de l'acompliment dels objectius del Pla de Salut avaluats mitjançant els informes 
emesos per la Regió Sanitària corresponent. 
 
 
4. REGULARITZACIÓ 
 
Al final de l'exercici es procedirà a realitzar una regularització anual en funció de  
l'activitat realitzada (altes realitzades x estada mitjana contractada). El Servei Català de 
la Salut autoritzarà un excés màxim sobre l'activitat contractada d'un 5%, a la qual 
s'aplicarà un 9,5% de la tarifa corresponent. 
 
En el cas que l'activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 90% de 
l'activitat total contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l'activitat 
realitzada d'acord amb l'estada mitjana contractada. 
 
5. AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut, a més de fer el seguiment de l'acompliment de l'activitat 
pactada, avaluarà anualment els objectius dels serveis d'internament parcial.  
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6. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
 
7. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
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Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
 
8. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,   12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
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CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-SISENA           
    
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Hospitalització parcial per adolescents 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
Com a intervencions prioritàries el Pla de Salut de Catalunya estableix : 
 
*La necessitat d'afavorir l'equitat, que abarca quatre elements essencials: l'equilibri de 
serveis i recursos entre els diferents territoris, major accessibilitat als serveis, la gestió 
dels recursos més propera a les necessitats i per últim la integració funcional dels 
serveis i recursos de salut mental en la xarxa sanitària general.  

 
*La població infantil i juvenil és un grup prioritari d'atenció i per tant les actuacions que 
es proposen van dirigides a potenciar la prevenció secundària mitjançant la detecció 
precoç de les situacions de risc i l'atenció a la població amb trastorns mentals amb alt 
rics de cronificació.  
 
 
1. ACTIVITAT 

 
Posar en marxa un servei d'hospitalització parcial per a l’atenció a la població 
adolescent. És un dispositiu assistencial de caràcter secundari, on es duent a terme 
tractaments de mitjana durada i en un enquadrament institucional temporal, evitant 
l’ingrés total i conseqüentment la desvinculació i pèrdua de contacte amb l’entorn 
familiar, social i educatiu. 
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Funcions : 
  

 Diagnòstic diferencial, simptomàtic i estructural dels casos més complexos. 
 Atenció a la població adolescent en situació de crisi que requereix un abordatge 

terapèutic intensiu i pluridimensional però sense perdre el contacte amb l’entorn 
familiar i social. 

 Tractament de processos de ruptura de l’adolescent en la seva adaptació 
familiar, escolar i social, que comporten crisis agudes. 

 Atenció a la població adolescent que després d’una hospitalització total precisen 
d’un programa de reinserció social i escolar. 

 Observació de casos complexos en què el component familiar i social 
emmascara notablement el quadre individual. 

 Valorar la possibilitat terapèutica en casos de difícil abordatge, d’inici de 
processos crònics o amb evolucions ambulatòries desfavorables. 

 Promoure la rehabilitació comunitària, teràpia ocupacional, activitats 
comunitàries, clubs, esplais. 

 Es disposarà d’una “aula hospitalària” amb un mestre destinat pel departament 
d’Ensenyament, que tindrà com a funcions donar resposta a les necessitats 
educatives i continuïtat al procés educatiu i de reinserció a l’escola. 

 Coordinació amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de referència, 
mitjançant l'establiment de mesures que garanteixin la continuïtat assistencial de 
les persones ateses en l'hospital de Dia. 

 
 
L’activitat total serà la següent: 
 

Altes:  12 
Estada  mitjana: 120 dies 
Estades: 1.440 
Tarifa: 114,10 euros 

 Import: 164.304,00 euros 
 
 

Aquesta activitat es durà a terme a l'Hospital de Dia infantil, situat al carrer de Sant 
Genís de Rocafort, núms. 8-10 de la localitat de Martorell (Barcelona) i amb el número 
de registre E08717623. 
 
 
2. SECTORITZACIÓ 
 
S'atendrà, preferentment, la població infantil i juvenil dels sectors de Baix Llobregat 
Centre i Nord. 
 
 



 

 3

3.  SISTEMA DE PAGAMENT 
 
Per aquesta activitat, el Servei Català de la Salut pagarà al Sagrat Cor, Serveis de 
Salut Mental, Germanes Hospitalàries SCJ , la quantitat de 164.304,00 euros.  
 
3.1. Part fixa 
 
El centre percebrà una part fixa mensual de 31.217,76 euros corresponent a la part 
proporcional del 95% de la quantitat especificada. 
 
3.2. Part variable 

A més de la quantitat especificada en el punt 3.1 el centre facturarà mensualment, 
l’import resultant d’aplicar el 5% del preu adjudicat al nombre d’estades realitzades, 
entenent-se que aquestes estades són el producte obtingut de multiplicar les altes 
realitzades per l’estada mitjana contractada. 
 
El pagament d'aquesta quantitat es podrà fer efectiu al finalitzar l'exercici a proposta del 
gerent de la Regió Sanitària en funció del grau de compliment dels objectius fixats a 
l’exercici. En cap cas es procedirà al pagament d’aquesta part variable sense l’informe 
corresponent.                                           
 
 
4. REGULARITZACIÓ 
 
En cas que l’activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 80% de l’activitat 
total contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l’activitat realitzada 
d’acord amb l’estada mitjana contractada. 
 
 
5. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut.  
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Aquestes factures s’hauran de presentar a la regió sanitària corresponent abans del 
cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui objecte de càrrec i inclouran les despeses 
ocasionades per tots els conceptes que s’ especifiquin a les clàusules addicionals del 
contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
 
6. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
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7. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del  
Servei Català de la Salut  Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental 
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CLÀUSULA ADDICIONAL QUARANTA-QUATRENA     
      
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Hospitalització parcial per adolescents 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
Com a intervencions prioritàries el Pla de Salut de Catalunya estableix : 
 
*La necessitat d'afavorir l'equitat, que abarca quatre elements essencials: l'equilibri de 
serveis i recursos entre els diferents territoris, major accessibilitat als serveis, la gestió 
dels recursos més propera a les necessitats i per últim la integració funcional dels 
serveis i recursos de salut mental en la xarxa sanitària general.  

 
*La població infantil i juvenil és un grup prioritari d'atenció i per tant les actuacions que 
es proposen van dirigides a potenciar la prevenció secundària mitjançant la detecció 
precoç de les situacions de risc i l'atenció a la població amb trastorns mentals amb alt 
rics de cronificació.  
 
 
1. ACTIVITAT 

 
Posar en marxa un servei d'hospitalització parcial per a l’atenció a la població 
adolescent. És un dispositiu assistencial de caràcter secundari, on es duent a terme 
tractaments de mitjana durada i en un enquadrament institucional temporal, evitant 
l’ingrés total i conseqüentment la desvinculació i pèrdua de contacte amb l’entorn 
familiar, social i educatiu. 
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Funcions : 
  

 Diagnòstic diferencial, simptomàtic i estructural dels casos més complexos. 
 Atenció a la població adolescent en situació de crisi que requereix un abordatge 

terapèutic intensiu i pluridimensional però sense perdre el contacte amb l’entorn 
familiar i social. 

 Tractament de processos de ruptura de l’adolescent en la seva adaptació 
familiar, escolar i social, que comporten crisis agudes. 

 Atenció a la població adolescent que després d’una hospitalització total precisen 
d’un programa de reinserció social i escolar. 

 Observació de casos complexos en què el component familiar i social 
emmascara notablement el quadre individual. 

 Valorar la possibilitat terapèutica en casos de difícil abordatge, d’inici de 
processos crònics o amb evolucions ambulatòries desfavorables. 

 Promoure la rehabilitació comunitària, teràpia ocupacional, activitats 
comunitàries, clubs, esplais. 

 Es disposarà d’una “aula hospitalària” amb un mestre destinat pel departament 
d’Ensenyament, que tindrà com a funcions donar resposta a les necessitats 
educatives i continuïtat al procés educatiu i de reinserció a l’escola. 

 Coordinació amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de referència, 
mitjançant l'establiment de mesures que garanteixin la continuïtat assistencial de 
les persones ateses en l'hospital de Dia. 

 
 
L’activitat total serà la següent: 
 

Altes: 17 
Estada  mitjana: 120 dies 
Estades: 2.040 
Tarifa: 114,10 euros 

 Import: 232.764,00 euros 
 
 

Aquesta activitat es durà a terme a l'Hospital de Dia infantil, situat al carrer de Sant 
Genís de Rocafort, núms. 8-10 de la localitat de Martorell (Barcelona) i amb el número 
de registre E08717623. 
 
 
2. SECTORITZACIÓ 
 
S'atendrà, preferentment, la població infantil i juvenil dels sectors de Baix Llobregat 
Centre i Nord. 
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3.  SISTEMA DE PAGAMENT 
 
Per aquesta activitat, el Servei Català de la Salut pagarà 232.764,00 euros al Sagrat 
Cor, Serveis de Salut Mental, Germanes Hospitalàries SCJ , la quantitat de euros.  
 
3.1. Part fixa 
 
El centre percebrà una part fixa mensual de 31.589,40 euros corresponent a la part 
proporcional del 95% de la quantitat especificada. 
 
3.2. Part variable 

A més de la quantitat especificada en el punt 3.1 el centre facturarà mensualment, 
l’import resultant d’aplicar el 5% del preu adjudicat al nombre d’estades realitzades, 
entenent-se que aquestes estades són el producte obtingut de multiplicar les altes 
realitzades per l’estada mitjana contractada. 
 
El pagament d'aquesta quantitat es podrà fer efectiu al finalitzar l'exercici a proposta del 
gerent de la Regió Sanitària en funció del grau de compliment dels objectius fixats a 
l’exercici. En cap cas es procedirà al pagament d’aquesta part variable sense l’informe 
corresponent.                                           
 
 
4. REGULARITZACIÓ 
 
En cas que l’activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 80% de l’activitat 
total contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l’activitat realitzada 
d’acord amb l’estada mitjana contractada. 
 
 
5. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut.  
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Aquestes factures s’hauran de presentar a la regió sanitària corresponent abans del 
cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui objecte de càrrec i inclouran les despeses 
ocasionades per tots els conceptes que s’ especifiquin a les clàusules addicionals del 
contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
 
6. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
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7. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
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CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-SETENA             
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Atenció especialitzada en els centres de salut mental (Regió 
Sanitària de Barcelona) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
 
CENTRES DE SALUT MENTAL D’ADULTS (MAJOR DE 18 ANYS) (CSMA)  
 
1. Centres de salut mental d’adults Martorell: 273.394,80 euros. 

 
Situat al carrer Josep Irla, 12-14 de 08760 Martorell i amb el número de registre 
E08027820.L’activitat a realitzar serà la següent: 
 
  -  589  primeres visites  

-  4.913 visites successives   
-  115 visites especials:  

  teràpia de família 
teràpia de grup 
 

S'atendrà, preferentment, la població de les Àrees Bàsiques de Salut següents: 
Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Andreu de la Barca. 
 
2. Centres de salut mental d’adults St. Feliu: 224.685,33 euros.   
 
Situat al c. Roses, 17 de 08980 Sant Feliu i amb el número de registre E08029761.  
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L’activitat a realitzar serà la següent: 
 

 -  700  primeres visites  
-  8.167  visites successives  

 -  175 visites especials  

    teràpia de família 
   teràpia de grup 

 
S'atendrà, preferentment, la població de les Àrees Bàsiques de Salut següents: Molins 
de Rei, Sant Feliu de Llobregat 1 i 2, i Vallirana. 
 
3. Centres de salut mental d’adults Alt Penedès: 139.931,43 euros  
 
Situat a la c/ Igualada, 68-71. de 08720 Vilafranca del Penedès i amb el número de 
registre E08558966. L’activitat a realitzar serà la següent: 
 
  -  289 primeres visites 
  -  3.068 visites successives 
  -  267 visites especials: teràpia de família 

   teràpia de grup 
 

S'atendrà, preferentment, la població de les Àrees Bàsiques de Salut següents: 
Penedès rural, Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès. 
 
Sistema de pagament dels centres de salut mental d’adults 
 
La quantitat total a pagar en concepte de centres de salut mental d’adults l’entitat és de 
638.011,56 euros.  
 
El 90% de la quantitat total prevista la percebrà el centre en pagaments fixes mensuals 
de  114.842,08 euros. 
 
El 10% de l’import restant de la clàusula el podrà percebre  en funció del compliment 
dels objectius del Pla de Salut, d'acord amb els informes emesos per la Regió Sanitària 
corresponent. 
 
CENTRES DE SALUT INFANTIL I JUVENIL (DE 0 A 18 ANYS) (CSMIJ) 
 
1. Centres de salut mental infantil i juvenil Molins de Rei: 89.938,53 euros   
 
Situat al c. Les Sinies, 9-15. de 08750 Molins de Rei i amb el número de registre 
E08014290.L’activitat a realitzar serà la següent: 
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  -  104  primeres visites 
-  751 visites successives  
-  104  visites especials:   teràpia de família 

teràpia de grup 
 
S'atendrà, preferentment, la població de les Àrees Bàsiques de Salut següents: Molins 
de Rei i Sant Feliu de Llobregat. 
 
2. Centre de salud mental infantil i juvenil Martorell: 174.879,59 euros  
 
Situat al c. Puig de Ravell, 10 de 08760 Martorell i amb el número de registre 
E08027813. 
  -  256 primeres visites  

-  3.530 visites successives  
 -  0 visites especials : teràpia de família 

 teràpia de grup 
S'atendrà, preferentment, la població de Martorell. 
 
Sistema de pagament dels centres de salut mental infantil 
 
La quantitat total a pagar en concepte de centres de salut mental d’adults a l’entitat és 
de 264.818,12 euros.  
 
El 90% de la quantitat total prevista la percebrà el centre en pagaments fixes mensuals 
de 47.667,26 euros. 
 
El 10% de l’import restant de la clàusula el podrà percebre  en funció del compliment 
dels objectius del Pla de Salut, d'acord amb els informes emesos per la Regió Sanitària 
corresponent. 
 
CONSULTES PERIFÈRIQUES (CP)  
 
1. Consulta perifèrica de Sant Sadurní d’Anoia: 45.069,35 euros.   
 
Aquesta consulta periférica depèn del centre de salut mental d'adults del Alt Penedès. 
 
La quantitat total a pagar en concepte de consulta perifèrica a l’entitat és de 45.069,35 
euros 
 
Sistema de pagament de les CP 
 
El 90% de la quantitat total prevista la percebrà el centre en pagaments fixes mensuals 
de 8.112,48 euros. 
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El 10% de l’import restant de la clàusula el podrà percebre  en funció del compliment 
dels objectius del Pla de Salut, d'acord amb els informes emesos per la Regió Sanitària 
corresponent. 
 
 
FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
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MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
 
INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el  present document per duplicat,  a Barcelona,   12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del  
Servei Català de la Salut  Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental 
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CLÀUSULA ADDICIONAL QUARANTA-CINQUENA            
      
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Atenció especialitzada en els centres de salut mental (Regió 
Sanitària de Barcelona) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
CENTRES DE SALUT MENTAL D’ADULTS (MAJOR DE 18 ANYS) (CSMA)  
 
1. Centres de salut mental d’adults Martorell: 382.752,73 euros. 

 
Situat al carrer Josep Irla, 12-14 de 08760 Martorell i amb el número de registre 
E08027820.L’activitat a realitzar serà la següent: 
 
  -  825  primeres visites  

-  6.879 visites successives   
-  162 visites especials:  

  teràpia de família 
teràpia de grup 
 

S'atendrà, preferentment, la població de les Àrees Bàsiques de Salut següents: 
Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Andreu de la Barca. 
 
2. Centres de salut mental d’adults St. Feliu: 314.559,46 euros.   
 
Situat al c. Roses, 17 de 08980 Sant Feliu i amb el número de registre E08029761.  
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L’activitat a realitzar serà la següent: 
 

 -  700  primeres visites  
-  8.167  visites successives  

 -  175 visites especials  

    teràpia de família 
   teràpia de grup 

 
S'atendrà, preferentment, la població de les Àrees Bàsiques de Salut següents: Molins 
de Rei, Sant Feliu de Llobregat 1 i 2, i Vallirana. 
 
3. Centres de salut mental d’adults Alt Penedès: 195.904,00 euros  
 
Situat a la c/ Igualada, 68-71. de 08720 Vilafranca del Penedès i amb el número de 
registre E08558966. L’activitat a realitzar serà la següent: 
 
  -  405 primeres visites 
  -  4.294 visites successives 
  -  373 visites especials: teràpia de família 

   teràpia de grup 
 

S'atendrà, preferentment, la població de les Àrees Bàsiques de Salut següents: 
Penedès rural, Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès. 
 
Sistema de pagament dels centres de salut mental d’adults 
 
La quantitat total a pagar en concepte de centres de salut mental d’adults l’entitat és de 
893.216,19 euros.  
 
El 90% de la quantitat total prevista la percebrà el centre en pagaments fixes mensuals 
de  114.842,08 euros. 
 
El 10% de l’import restant de la clàusula el podrà percebre  en funció del compliment 
dels objectius del Pla de Salut, d'acord amb els informes emesos per la Regió Sanitària 
corresponent. 
 
CENTRES DE SALUT INFANTIL I JUVENIL (DE 0 A 18 ANYS) (CSMIJ) 
 
1. Centres de salut mental infantil i juvenil Molins de Rei: 125.913,95 euros   
 
Situat al c. Les Sinies, 9-15. de 08750 Molins de Rei i amb el número de registre 
E08014290.L’activitat a realitzar serà la següent: 
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  -  146 primeres visites 
- 1.051 visites successives  
-  146 visites especials:   teràpia de família 

teràpia de grup 
 
S'atendrà, preferentment, la població de les Àrees Bàsiques de Salut següents: Molins 
de Rei i Sant Feliu de Llobregat. 
 
2. Centre de salud mental infantil i juvenil Martorell: 244.831,43 euros  
 
Situat al c. Puig de Ravell, 10 de 08760 Martorell i amb el número de registre 
E08027813. 
  -  358 primeres visites  

-  4.942 visites successives  
 -  0 visites especials : teràpia de família 

 teràpia de grup 
S'atendrà, preferentment, la població de Martorell. 
 
Sistema de pagament dels centres de salut mental infantil 
 
La quantitat total a pagar en concepte de centres de salut mental d’adults a l’entitat és 
de 370.745,38euros.  
 
El 90% de la quantitat total prevista la percebrà el centre en pagaments fixes mensuals 
de 47.667,26 euros. 
 
El 10% de l’import restant de la clàusula el podrà percebre  en funció del compliment 
dels objectius del Pla de Salut, d'acord amb els informes emesos per la Regió Sanitària 
corresponent. 
 
CONSULTES PERIFÈRIQUES (CP)  
 
1. Consulta perifèrica de Sant Sadurní d’Anoia: 63.097,08 euros.   
 
Aquesta consulta periférica depèn del centre de salut mental d'adults del Alt Penedès. 
 
La quantitat total a pagar en concepte de consulta perifèrica a l’entitat és de 63.097,08 
euros 
 
Sistema de pagament de les CP 
 
El 90% de la quantitat total prevista la percebrà el centre en pagaments fixes mensuals 
de 8.112,48 euros. 
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El 10% de l’import restant de la clàusula el podrà percebre  en funció del compliment 
dels objectius del Pla de Salut, d'acord amb els informes emesos per la Regió Sanitària 
corresponent. 
 
 
FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
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Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
 
INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el  present document per duplicat,  a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
  
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
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CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-NOVENA             
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Rehabilitació per a la població major de 18 anys (Regió 
Sanitària de Barcelona) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
És per això que la previsió pel que fa als centres de dia (CD) d’acord amb les 
necessitats assistencials es fixa en:  
 
Centres amb tarifa corresponent al Nivell 2 
 
1. Centre de dia d’adults de Sant Feliu:  84.049,16 euros 
 
Nombre de places :     25   
Nombre de sessions:     2.444 
Import total:    84.049,16 euros 
   
Situat al c. Roses, 17 de 08980 Sant Feliu i amb el número de registre E08029433. 
 
S'atendrà, preferentment,  la població del sector sanitari de Baix Llobregat Centre-Nord. 
 
2. Centre de dia d’adults de l'Alt Penedès: 84.049,16 euros 
 
Nombre de places :  25 
Nombre de sessions:     2.444 
Import total:    84.049,16 euros 
 
Situat a la c/ Igualada, 68-71 de 08720 Vilafranca del Penedès i amb el número de 
registre E08558966. 
S'atendrà, preferentment,  la població del sector sanitari de: Alt Penedès i Garraf. 
 



 

 2

Centres amb tarifa corresponent al Nivell 3 
 
1. Centre de dia d’adults de Martorell: 90.600,37 euros 
 
Nombre de places :  30 
Nombre de sessions:       2.933  
Import total:    90.600,37 euros 
 
Situat al c. Joan Aguilar, 19  de 08760 Martorell i amb el número de registre 
E08024957. 
 
S'atendrà, preferentment,  la població del sector sanitari de Baix Llobregat Centre-Nord. 
 
 
SISTEMA DE PAGAMENT DELS CD 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment  per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
La facturació de les prestacions sanitàries definides en aquesta clàusula s'efectuarà 
d'acord amb els criteris següents i considerant la següent activitat total: 
 
Nivell 2 
 
Nombre total de sessions:         4.888 
Tarifa:       34,39  euros/sessió 
Import total     168.098,32  EUR 
 
Aquest import total és  farà efectiu a l’entitat en pagaments fixes mensuals de  
30.257,70 euros coresponents a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada, 
prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el mes corresponent. 
 
El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la Regió Sanitària corresponent, i 
que es basarà en els objectius que es recullen a l’annex que acompanya aquesta 
clàusula addicional. 
 
Nivell 3 
 
Nombre total de sessions:        2.933 
Tarifa:      30,89 euros/sessió 
Import total     90.600,37 EUR 
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Aquest import total és  farà efectiu a l’entitat en pagaments fixes mensuals de  
16.308,06 euros coresponents a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada, 
prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el mes corresponent. 
 
El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la Regió Sanitària corresponent, i 
que es basarà en els objectius que es recullen a l’annex que acompanya aquesta 
clàusula addicional. 
 
 
AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut , a més de fer el seguiment de l'acompliment de l'activitat 
pactada, avaluarà anualment els objectius de Pla de Salut mitjançant els indicadors 
abans esmentats. 
 
 
FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
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En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
 
MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
 
INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el  present document per duplicat,  a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del  
Servei Català de la Salut  Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental 
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CLÀUSULA ADDICIONAL QUARANTA-SETENA            
      
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Rehabilitació per a la població major de 18 anys (Regió 
Sanitària de Barcelona) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
És per això que la previsió pel que fa als centres de dia (CD) d’acord amb les 
necessitats assistencials es fixa en:  
 
Centres amb tarifa corresponent al Nivell 2 
 
1. Centre de dia d’adults de Sant Feliu:  117.682,58 euros 
 
Nombre de places :     25   
Nombre de sessions:     3.422 
Import total:    117.682,58 euros 
   
Situat al c. Roses, 17 de 08980 Sant Feliu i amb el número de registre E08029433. 
 
S'atendrà, preferentment,  la població del sector sanitari de Baix Llobregat Centre-Nord. 
 
2. Centre de dia d’adults de l'Alt Penedès: 117.682,58 euros 
 
Nombre de places :  25 
Nombre de sessions:     3.422 
Import total:    117.682,58 euros 
 
Situat a la c/ Igualada, 68-71 de 08720 Vilafranca del Penedès i amb el número de 
registre E08558966. 
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S'atendrà, preferentment,  la població del sector sanitari de: Alt Penedès i Garraf. 
 
Centres amb tarifa corresponent al Nivell 3 
 
1. Centre de dia d’adults de Martorell: 126.865,23 euros 
 
Nombre de places :  30 
Nombre de sessions:       4.107  
Import total:    126.865,23 euros 
 
Situat al c. Joan Aguilar, 19  de 08760 Martorell i amb el número de registre 
E08024957. 
 
S'atendrà, preferentment,  la població del sector sanitari de Baix Llobregat Centre-Nord. 
 
SISTEMA DE PAGAMENT DELS CD 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment  per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
La facturació de les prestacions sanitàries definides en aquesta clàusula s'efectuarà 
d'acord amb els criteris següents i considerant la següent activitat total: 
 
Nivell 2 
 
Nombre total de sessions:        6.844 
Tarifa:       34,39  euros/sessió 
Import total     235.365,16  EUR 
 
Aquest import total és  farà efectiu a l’entitat en pagaments fixes mensuals de  
30.261,23 euros coresponents a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada, 
prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el mes corresponent. 
 
El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la Regió Sanitària corresponent, i 
que es basarà en els objectius que es recullen a l’annex que acompanya aquesta 
clàusula addicional. 
 
Nivell 3 
 
Nombre total de sessions:        4.107 
Tarifa:      30,89 euros/sessió 
Import total     126.865,23 EUR 
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Aquest import total és  farà efectiu a l’entitat en pagaments fixes mensuals de  
16.311,24 euros coresponents a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada, 
prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el mes corresponent. 
 
El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la Regió Sanitària corresponent, i 
que es basarà en els objectius que es recullen a l’annex que acompanya aquesta 
clàusula addicional. 
 
AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut , a més de fer el seguiment de l'acompliment de l'activitat 
pactada, avaluarà anualment els objectius de Pla de Salut mitjançant els indicadors 
abans esmentats. 
 
FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
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convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
 
MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
 
INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el  present document per duplicat,  a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
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CLÀUSULA ADDICIONAL TRENTA-UNENA          
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Unitat de Patologia Dual   
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix com actuacions prioritàries la millora de la 
detecció precoç dels problemes de salut mental i de les situacions de risc, del 
tractament, de la rehabilitació i reinserció social dels trastorns mentals. La naturalesa 
dels problemes de salut mental fa necessària l’acció coordinada dels diferents sectors, 
les institucions i la comunitat, així com el progrés en la dotació i en la utilització dels 
recursos comunitaris i en la sensibilització i compromís de la societat. 
 
A més, fa un especial èmfasi en la necessitat de prioritzar l’atenció integral de les 
persones amb trastorns mentals severs, incloses les persones amb patologia dual( 
trastorn mental més abús de substàncies) i de millorar la qualitat dels serveis sanitaris i 
organitzar-los per tal de donar resposta a les seves necessitats. En els darrers anys 
s’observa una tendència a l’increment de patologia dual i es fa palesa la importància 
que té el diagnòstic i l’abordatge terapèutic adequat de la psicopatologia concomitant al 
trastorn d’abús i dependència de substàncies. 
 
Així mateix, el Departament de Salut, està potenciant el procés de reordenació dels 
serveis d’atenció psiquiàtrica i de salut mental de Catalunya i la reconversió dels actuals 
hospitals psiquiàtrics monogràfics, amb els objectius següents: 
 
 Afavorir la inserció comunitària de les persones amb Trastorns Mentals Severs. 
 Potenciar un model integral d’atenció interdisciplinària i intersectorial. 
 Adequar funcionalment i física els actuals hospitals monogràfics a la tipologia de 

pacients atesos. 
 Donar resposta a les noves necessitats de serveis 
 
En el marc d’aquesta reordenació es preveu contractar amb l’entitat proveïdora 
esmentada el desenvolupament d’una unitat de patologia dual, pionera a Catalunya, 
amb l’objectiu principal d’oferir una atenció especialitzada amb un trastorn de 
dependència i un trastorn mental sever i que a més presenten trastorns greus de 
comportament.  
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Aquestes persones requereixen d’un tractament específic, que no es pot oferir des de la 
xarxa de drogodependències  ni des de les unitat d’aguts de la xarxa d’atenció 
psiquiàtrica i salut mental. És una unitat de crisi de curta estada, per a l’estabilització 
dels pacients en un breu termini de temps i la derivació per al seu seguiment al centre 
de salut mental o centre d’atenció a les drogodependències de referència. A més, 
constitueix un punt de connexió entre la xarxa de drogodependències i la xarxa de salut 
mental, per la qual cosa s’hauran d’establir uns protocols que contemplin els criteris de 
derivació i de coordinació amb ambdues xarxes.  
 
1. ACTIVITAT 
 
El nombre d’estades contractades és de 3.540  
 
2. SECTORITZACIÓ 
 
Es constitueix  com una unitat de referència per a tot Catalunya. 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
Per aquesta activitat el Servei Català de la Salut pagarà a l’entitat esmentada la 
quantitat de 616.066,20 EUR.  
 
Part fixa 
 
El centre percebrà una quantitat fixa mensual de 110.891,92 euros corresponent a la 
part proporcional del 90% de la quantitat especificada. 
 
Part variable  
 
El 10% restant es farà efectiu al final de l’exercici en funció de l’avaluació del grau de 
compliment dels objectius del Pla de Salut que es determinen a continuació: 

 
4. AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut, avaluarà anualment l’acompliment dels objectius de Pla de 
Salut. 
. 
5. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 
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Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
6. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
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7. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l’Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present  clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d’aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,   12 de 
noviembre de 2013. 
 
   
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del  
Servei Català de la Salut  Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental 
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CLÀUSULA ADDICIONAL QUARANTA-NOVENA         
      
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Unitat de Patologia Dual   
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix com actuacions prioritàries la millora de la 
detecció precoç dels problemes de salut mental i de les situacions de risc, del 
tractament, de la rehabilitació i reinserció social dels trastorns mentals. La naturalesa 
dels problemes de salut mental fa necessària l’acció coordinada dels diferents sectors, 
les institucions i la comunitat, així com el progrés en la dotació i en la utilització dels 
recursos comunitaris i en la sensibilització i compromís de la societat. 
 
A més, fa un especial èmfasi en la necessitat de prioritzar l’atenció integral de les 
persones amb trastorns mentals severs, incloses les persones amb patologia dual( 
trastorn mental més abús de substàncies) i de millorar la qualitat dels serveis sanitaris i 
organitzar-los per tal de donar resposta a les seves necessitats. En els darrers anys 
s’observa una tendència a l’increment de patologia dual i es fa palesa la importància 
que té el diagnòstic i l’abordatge terapèutic adequat de la psicopatologia concomitant al 
trastorn d’abús i dependència de substàncies. 
 
Així mateix, el Departament de Salut, està potenciant el procés de reordenació dels 
serveis d’atenció psiquiàtrica i de salut mental de Catalunya i la reconversió dels actuals 
hospitals psiquiàtrics monogràfics, amb els objectius següents: 
 
 Afavorir la inserció comunitària de les persones amb Trastorns Mentals Severs. 
 Potenciar un model integral d’atenció interdisciplinària i intersectorial. 
 Adequar funcionalment i física els actuals hospitals monogràfics a la tipologia de 

pacients atesos. 
 Donar resposta a les noves necessitats de serveis 
 
En el marc d’aquesta reordenació es preveu contractar amb l’entitat proveïdora 
esmentada el desenvolupament d’una unitat de patologia dual, pionera a Catalunya, 
amb l’objectiu principal d’oferir una atenció especialitzada amb un trastorn de 
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dependència i un trastorn mental sever i que a més presenten trastorns greus de 
comportament.  
Aquestes persones requereixen d’un tractament específic, que no es pot oferir des de la 
xarxa de drogodependències  ni des de les unitat d’aguts de la xarxa d’atenció 
psiquiàtrica i salut mental. És una unitat de crisi de curta estada, per a l’estabilització 
dels pacients en un breu termini de temps i la derivació per al seu seguiment al centre 
de salut mental o centre d’atenció a les drogodependències de referència. A més, 
constitueix un punt de connexió entre la xarxa de drogodependències i la xarxa de salut 
mental, per la qual cosa s’hauran d’establir uns protocols que contemplin els criteris de 
derivació i de coordinació amb ambdues xarxes.  
 
1. ACTIVITAT 
 
El nombre d’estades contractades és de 4.955  
 
2. SECTORITZACIÓ 
 
Es constitueix  com una unitat de referència per a tot Catalunya. 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
Per aquesta activitat el Servei Català de la Salut pagarà a l’entitat esmentada la 
quantitat de 862.318,65 EUR.  
 
Part fixa 
 
El centre percebrà una quantitat fixa mensual de 110.869,54 euros corresponent a la 
part proporcional del 90% de la quantitat especificada. 
 
Part variable  
 
El 10% restant es farà efectiu al final de l’exercici en funció de l’avaluació del grau de 
compliment dels objectius del Pla de Salut que es determinen a continuació: 

 
4. AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut, avaluarà anualment l’acompliment dels objectius de Pla de 
Salut. 
. 
5. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
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de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
6. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
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7. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
 
 
 
De conformitat amb el que preveu l’Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present  clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d’aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,   12 de 
noviembre de 2013. 
 
   
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
 



 

 

CLÀUSULA ADDICIONAL TRENTA-DOSENA             
      
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Programes especials (Regió Sanitària de Barcelona) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Pla de Salut de Catalunya en l’àmbit de la salut mental (SM) fa explícits els objectius 
d’avançar en la prevenció primària, secundària i terciària dels problemes de salut 
mental i la millora de la detecció, l’atenció i la rehabilitació de les persones amb 
transtorns mentals (TM). 
 
És per això que la previsió pel que fa als Programes especials en l’àmbit de la salut 
mental, d’acord amb les necessitats assistencials es fixa en: 
 
 (T1) Programa d’atenció a la població adolescent amb  greus trastorns de la 
conducta, escolaritzats en centres específics: 20.509,04 euros 
 
L’objectiu d’aquest programa és garantir l’atenció sanitària, psiquiàtrica i psicològica 
dels alumnes amb trastorns generalitzats del desenvolupament (psicosi i autisme) i 
trastorns greus del comportament en la població adolescents escolaritzada en el centre 
d’educació especial (CEE) Mare de Déu del Pontarró. 
 
El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil que donarà suport al CEE  Mare de Déu del 
Pontarró serà  el CSMIJ de  Martorell, situat a la c. Puig Ravell, 10. de 08760 Martorell, 
amb el número de registre E08027813. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una quantitat fixa mensual de   3.896,72 
euros corresponent a la  part proporcional del 95% de la quantitat 
assignada. 
- Part variable: el 5% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, d’acord amb el que es 
determina en el document  “Descripció de les parts variables  dels 
programes de SM” annex a aquesta clàusula.  

 



 

 

(T10) Programa de trastorns mentals severs: 82.538,46 euros (3 Programes). 
 
L’entitat implantarà un Programa per a l'atenció específica als TMS en el CSMA de l’Alt 
Penedès,  CSMA de Martorell, CSMA de Sant Feliu  amb les següents funcions: 
 
1. Disponibilitat preferent per a l'atenció psiquiàtrica als TMS 
 
2. Desenvolupar accions que millorin l'adherència dels pacients al programa de 
seguiment: 
 
- El CSMA durà a terme un seguiment comunitari actiu dels pacients amb TMS  
intensificant les tasques comunitàries i de seguiment dels pacients amb TMS i les seves 
famílies fora del centre.  
 
- El CSMA introduirà estratègies actives en la recuperació dels pacients amb TMS que 
es desvinculen del tractament mitjançant atenció, control de visites no realitzades, 
contacte telefònic amb el pacient i la família, la coordinació amb serveis comunitaris 
  
3. Millora de la integralitat de l'atenció comunitària als pacients amb TMS garantint 
aspectes com :  
 
- L’avaluació psicosocial dels pacients amb TMS a l'inici i amb periodicitat anual, 
- La participació activa de la família en el tractament, mitjançant    informació, orientació 
i contactes periòdics, la valoració de la necessitat de recursos comunitaris i/o socials.  
 
- El desenvolupament d’activitats consensuades amb els centres de dia. 
 
- La confecció del Pla Terapèutic Individualitzat (PTI) dels pacients enregistrats com a 
TMS a nivell de les reunions de coordinació i l’existència d'un professional de referència 
per a cada pacient. 
 
4. Millorar el seguiment i l'avaluació de l'acceptabilitat del tractament dels pacients amb 
TMS (farmacovigilància, satisfacció de l'usuari i la família). 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 14.856,92 euros 
corresponent a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada. 

 
- Part variable: El 10% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM 
annex a aquesta clàusula.   

 
 
 



 

 

(T11) Programa suport urgències sectoritzades:  49.648,99 euros 
 
Aquest programa té com a objectiu l’atenció a les urgències psiquiàtriques dels sectors 
sanitaris del Baix Llobregat (Centre-Nord). I dins d’aquesta atenció inclou el triatge i 
avaluació de les urgències, l’atenció a les situacions de crisi, ingrés o derivació als 
serveis d’atenció especialitzada.  
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 8.936,82 euros 
corresponent a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada. 

 
 - Part variable: El 10% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM" 
annex a aquesta clàusula.   

 
(T12) Programa de Serveis Individualitzats (PSI): 59.160,72 euros  
 
El Pla de Serveis Individualitzat (PSI) és la proposta d'un mètode organitzatiu i d'un 
procés actiu de gestió assistencial orientat al i des de l'usuari, per a persones amb TMS 
amb alt risc de discapacitació funcional. La coordinació de les accions preventives, 
terapèutiques, rehabilitadores i de suport, així com la fluïdesa en la relació entre el 
pacient, família i equips terapèutics són dues bases fonamentals del model. 
 
L'objectiu primordial del PSI és adaptar per a cada individu els serveis sanitaris i socials 
a les necessitats concretes de cada pacient, tant a prop com sigui possible del seu medi 
natural, per a consolidar la continuïtat assistencial.  
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 10.648,93 euros 
corresponent a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada. 
 
- Part variable:  El 10% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM” 
annex a aquesta clàusula.   

 
(T13) Programa d'atenció específica als trastorns mentals greus en els infants i 
adolescents:  55.025,64 euros (2 programes) 
 
Aquest programa té per objectiu principal millorar l’atenció de la població infantil i juvenil 
definida com TMG, mitjançant un programa d’atenció que inclou la detecció, 
l’assistència i la rehabilitació. La millora de l’assistència ha de ser tant quantitativa com 
qualitativa. 



 

 

Aquests programes, que es desenvoluparan  al CSMIJ Martorell i al CSMIJ Molins de 
Rei,  també pretén potenciar la detecció i cerca activa de casos greus que no han 
arribat al CSMIJ, tot i millorant la coordinació amb els pediatres, escoles bressol i 
escoles, definir el circuit de derivació amb la finalitat que un possible TMG arribi amb 
rapidesa al CSMIJ per a que pugui ser diagnosticat a temps, garantir la continuïtat 
assistencial, elaborar un registre dels casos que es tractin en el Programa de TMG, així 
com realitzar una avaluació del Programa. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 9.904,61 euros 
corresponent a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada. 

 
- Part variable: El 10% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM” 
annex a aquesta clàusula.   

 
(T19) Salut i Escola (SiE): 22.292,44 euros (2 programes del Tram 1) 
 
Aquest programa té com a objectiu millorar la salut dels adolescents a través d’accions 
de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als 
problemes de salut relacionats preferentment amb: 
 
 
a. la salut mental 
 
b. la salut afectivo-sexual 
 
c. el consum de drogues, alcohol i tabac 
 
d. els trastorns relacionats amb l’alimentació 
 
- Específicament els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) donaran suport al 
coordinador del Pla de Salut i Escola (PSiE) en la promoció d’hàbits saludables i 
prevenció de TM i detecció de senyals d’alarma.  
També es prioritzarà a demanda de l’Equip d’Atenció Primària de Salut l’atenció a la 
població amb risc o sospita de patir un trastorn mental greu (TMG) i, especialment, 
davant de casos que presentin ideacions o risc de conducta suïcida. El CSMIJ treballarà 
també amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (l’EAP) per a l’elaboració d’un 
Projecte Individualitzat d’Intervenció. 
 
Les activitats a desenvolupar per aquest programa són les següents: 
 
 
 



 

 

a. Conèixer l’estratègia global i les actuacions específiques en el seu àmbit territorial. 
 
b. Establir circuits de priorització per l’atenció a la població amb risc o sospita de patir 
un trastorn mental greu (TMG) i, especialment, davant de casos que presentin ideacions 
o risc de conducta suïcida. 
 
c. Col·laboració entre l’Equip de Salut Mental i l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic 
i el referent del Programa Salut i Escola  per donar atenció a les necessitats sanitàries i 
educatives dels adolescents i assessorament al personal docent. 
 
d. Suport dels professionals dels CSMIJ cap a les unitats de suport a l’Educació 
Especial, als Centres d’Educació Especial i a les Unitats d’Escolarització Compartida. 
 
e. Intervenir de forma conjunta els CSMIJ i els Centres d’Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències (CASD) per a l’atenció a la població adolescent amb trastorns de 
conducta i consum de substàncies. 
 
L’activitat es durà a terme al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de  Martorell 
situat al c. Puig de Ravell, 10 de 08760 Martorell i amb el número de registre 
E08027820. L’import  total és de 11.146,22 euros. 
 
L’activitat es durà a terme al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de  Molins de 
Rei, situat al c. Les Sinies, 9-15, de 08750 Molins de Rei i amb el número de registre 
E08014290. L’import total és de 11.146,22 euros. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 4.235,56 euros 
corresponent a la part proporcional del 95% de la quantitat assignada. 

 
- Part variable:  El 5% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM”  
annex a aquesta clàusula.   

 
(T27)  Programa de suport  a les residències pròpies  i concertades de la DGAIA: 
11.848,85 euros 
 
El programa inclou suport i assessorament en matèria de salut mental als professionals 
que desenvolupen les seves funcions en centres de la DGAIA (tutors, educadors, 
metges, psicòlegs, treballadors socials..), amb els objectius d'afavorir la qualitat, la 
capacitat de treball i de resolució de problemes en la institució, i establir criteris tècnics 
per a la detecció dels menors que requereixen atenció especialitzada. Per a la qual 
cosa s'establiran protocols consensuats d'interconsulta i derivació. 
 



 

 

Així mateix, el programa recull la prestació assistència psiquiàtrica i psicològica als 
menors amb trastorns mentals sota la dependència de la DGAIA, mitjançant un 
programa conjunt d'intervenció que contempli la vessant psicopedagògica i 
psicoterapèutica i que inclogui: el diagnòstic, la valoració de les necessitats, el 
tractament i el seguiment. 
 
Suport a les residències següents: 

 
* Residència Immaculada (Sant Andreu de la Barca)   
* Centre En Polzet   

 * Llar d´Igualada   
 
L’activitat a desenvolupar és la següent: tractament de menors en famílies d’acolliment, 
reunions de coordinació i  sessions de psicoteràpia pel període estable 
 
Aquesta activitat es durà a terme al CSMIJ Martorell, situat al c. Puig de Ravell,10 de 
08760 Martorell i amb el número de registre E08027813. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

-Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 2.251,28 euros 
corresponent a la part proporcionaldel 95% de la quantitat assignada. 

 
 -Part variable: El 5% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM” 
annex a aquesta clàusula.   

 
(T37) Programa de suport comunitari per a persones amb trastorns mentals: 
20.097,55 euros 
 
Les persones que pateixen una malaltia mental també pateixen algun tipus d’exclusió 
social, això fa que se sentin minusvalorats a nivell personal i els porta a viure la seva 
realitat personal, familiar i social, amb una actitud fatalista i depenent. 
 
Els objectius d’aquest programa són apropar els serveis a la comunitat, situar a l’usuari 
en millors condicions per seguir un procés  de reinserció laboral, oferir a les persones 
amb TMS un suport educatiu especialitzat, oferir una atenció especialitzada des del 
marc d’un centre comunitari, treballar en la planificació, realització i avaluació de les 
accions d’una manera coordinada, dissenyar programes individualitzats de rehabilitació 
i proporcionar espais diferenciats dels espais clínics,. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 
 
 



 

 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 3.617,56  
euros corresponent a la part proporcional del 90% de la quantitat 
assignada. 
 
- Part variable:   El 10% restant es farà efectiu al final de l'exercici,  
previ informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es 
determina en el document  “Descripció de les parts variables  dels 
programes de SM” annex a aquesta clàusula.   

 
Programa d’integració assistencial: 1.544.623,95 euros. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà en pagaments fixes mensuals de 
308.924,79 euros. 
 
FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.   



 

 

MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del  
Servei Català de la Salut  Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental 
 



 

 

CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUANTENA              
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Programes especials (Regió Sanitària de Barcelona) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Pla de Salut de Catalunya en l’àmbit de la salut mental (SM) fa explícits els objectius 
d’avançar en la prevenció primària, secundària i terciària dels problemes de salut 
mental i la millora de la detecció, l’atenció i la rehabilitació de les persones amb 
transtorns mentals (TM). 
 
És per això que la previsió pel que fa als Programes especials en l’àmbit de la salut 
mental, d’acord amb les necessitats assistencials es fixa en: 
 
 (T1) Programa d’atenció a la població adolescent amb  greus trastorns de la 
conducta, escolaritzats en centres específics: 28.712,66 euros 
 
L’objectiu d’aquest programa és garantir l’atenció sanitària, psiquiàtrica i psicològica 
dels alumnes amb trastorns generalitzats del desenvolupament (psicosi i autisme) i 
trastorns greus del comportament en la població adolescents escolaritzada en el centre 
d’educació especial (CEE) Mare de Déu del Pontarró. 
 
El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil que donarà suport al CEE  Mare de Déu del 
Pontarró serà  el CSMIJ de  Martorell, situat a la c. Puig Ravell, 10. de 08760 Martorell, 
amb el número de registre E08027813. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una quantitat fixa mensual de   3.896,72 
euros corresponent a la  part proporcional del 95% de la quantitat 
assignada. 
- Part variable: el 5% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, d’acord amb el que es 
determina en el document  “Descripció de les parts variables  dels 



 

 

programes de SM” annex a aquesta clàusula.  
 
(T10) Programa de trastorns mentals severs: 115.553,82 euros (3 Programes). 
 
L’entitat implantarà un Programa per a l'atenció específica als TMS en el CSMA de l’Alt 
Penedès,  CSMA de Martorell, CSMA de Sant Feliu  amb les següents funcions: 
 
1. Disponibilitat preferent per a l'atenció psiquiàtrica als TMS 
 
2. Desenvolupar accions que millorin l'adherència dels pacients al programa de 
seguiment: 
 
- El CSMA durà a terme un seguiment comunitari actiu dels pacients amb TMS  
intensificant les tasques comunitàries i de seguiment dels pacients amb TMS i les seves 
famílies fora del centre.  
 
- El CSMA introduirà estratègies actives en la recuperació dels pacients amb TMS que 
es desvinculen del tractament mitjançant atenció, control de visites no realitzades, 
contacte telefònic amb el pacient i la família, la coordinació amb serveis comunitaris 
  
3. Millora de la integralitat de l'atenció comunitària als pacients amb TMS garantint 
aspectes com :  
 
- L’avaluació psicosocial dels pacients amb TMS a l'inici i amb periodicitat anual, 
- La participació activa de la família en el tractament, mitjançant    informació, orientació 
i contactes periòdics, la valoració de la necessitat de recursos comunitaris i/o socials.  
 
- El desenvolupament d’activitats consensuades amb els centres de dia. 
 
- La confecció del Pla Terapèutic Individualitzat (PTI) dels pacients enregistrats com a 
TMS a nivell de les reunions de coordinació i l’existència d'un professional de referència 
per a cada pacient. 
 
4. Millorar el seguiment i l'avaluació de l'acceptabilitat del tractament dels pacients amb 
TMS (farmacovigilància, satisfacció de l'usuari i la família). 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 14.856,92 euros 
corresponent a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada. 

 
- Part variable: El 10% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM 
annex a aquesta clàusula.   

 



 

 

 
 
(T11) Programa suport urgències sectoritzades:  69.508,58 euros 
 
Aquest programa té com a objectiu l’atenció a les urgències psiquiàtriques dels sectors 
sanitaris del Baix Llobregat (Centre-Nord). I dins d’aquesta atenció inclou el triatge i 
avaluació de les urgències, l’atenció a les situacions de crisi, ingrés o derivació als 
serveis d’atenció especialitzada.  
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 8.936,82 euros 
corresponent a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada. 

 
 - Part variable: El 10% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM" 
annex a aquesta clàusula.   

 
(T12) Programa de Serveis Individualitzats (PSI): 82.825,01 euros  
 
El Pla de Serveis Individualitzat (PSI) és la proposta d'un mètode organitzatiu i d'un 
procés actiu de gestió assistencial orientat al i des de l'usuari, per a persones amb TMS 
amb alt risc de discapacitació funcional. La coordinació de les accions preventives, 
terapèutiques, rehabilitadores i de suport, així com la fluïdesa en la relació entre el 
pacient, família i equips terapèutics són dues bases fonamentals del model. 
 
L'objectiu primordial del PSI és adaptar per a cada individu els serveis sanitaris i socials 
a les necessitats concretes de cada pacient, tant a prop com sigui possible del seu medi 
natural, per a consolidar la continuïtat assistencial.  
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 10.648,93 euros 
corresponent a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada. 
 
- Part variable:  El 10% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM” 
annex a aquesta clàusula.   

 
(T13) Programa d'atenció específica als trastorns mentals greus en els infants i 
adolescents:  77.035,88 euros (2 programes) 
 
Aquest programa té per objectiu principal millorar l’atenció de la població infantil i juvenil 
definida com TMG, mitjançant un programa d’atenció que inclou la detecció, 



 

 

l’assistència i la rehabilitació. La millora de l’assistència ha de ser tant quantitativa com 
qualitativa. 
Aquests programes, que es desenvoluparan  al CSMIJ Martorell i al CSMIJ Molins de 
Rei,  també pretén potenciar la detecció i cerca activa de casos greus que no han 
arribat al CSMIJ, tot i millorant la coordinació amb els pediatres, escoles bressol i 
escoles, definir el circuit de derivació amb la finalitat que un possible TMG arribi amb 
rapidesa al CSMIJ per a que pugui ser diagnosticat a temps, garantir la continuïtat 
assistencial, elaborar un registre dels casos que es tractin en el Programa de TMG, així 
com realitzar una avaluació del Programa. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 9.904,61 euros 
corresponent a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada. 

 
- Part variable: El 10% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM” 
annex a aquesta clàusula.   

 
(T19) Salut i Escola (SiE): 31.209,40 euros (2 programes del Tram 1) 
 
Aquest programa té com a objectiu millorar la salut dels adolescents a través d’accions 
de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als 
problemes de salut relacionats preferentment amb: 
 
 
a. la salut mental 
 
b. la salut afectivo-sexual 
 
c. el consum de drogues, alcohol i tabac 
 
d. els trastorns relacionats amb l’alimentació 
 
- Específicament els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) donaran suport al 
coordinador del Pla de Salut i Escola (PSiE) en la promoció d’hàbits saludables i 
prevenció de TM i detecció de senyals d’alarma.  
També es prioritzarà a demanda de l’Equip d’Atenció Primària de Salut l’atenció a la 
població amb risc o sospita de patir un trastorn mental greu (TMG) i, especialment, 
davant de casos que presentin ideacions o risc de conducta suïcida. El CSMIJ treballarà 
també amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (l’EAP) per a l’elaboració d’un 
Projecte Individualitzat d’Intervenció. 
 
Les activitats a desenvolupar per aquest programa són les següents: 
 



 

 

 
 
a. Conèixer l’estratègia global i les actuacions específiques en el seu àmbit territorial. 
 
b. Establir circuits de priorització per l’atenció a la població amb risc o sospita de patir 
un trastorn mental greu (TMG) i, especialment, davant de casos que presentin ideacions 
o risc de conducta suïcida. 
 
c. Col·laboració entre l’Equip de Salut Mental i l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic 
i el referent del Programa Salut i Escola  per donar atenció a les necessitats sanitàries i 
educatives dels adolescents i assessorament al personal docent. 
 
d. Suport dels professionals dels CSMIJ cap a les unitats de suport a l’Educació 
Especial, als Centres d’Educació Especial i a les Unitats d’Escolarització Compartida. 
 
e. Intervenir de forma conjunta els CSMIJ i els Centres d’Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències (CASD) per a l’atenció a la població adolescent amb trastorns de 
conducta i consum de substàncies. 
 
L’activitat es durà a terme al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de  Martorell 
situat al c. Puig de Ravell, 10 de 08760 Martorell i amb el número de registre 
E08027820. L’import  total és de 15.604,70 euros. 
 
L’activitat es durà a terme al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de  Molins de 
Rei, situat al c. Les Sinies, 9-15, de 08750 Molins de Rei i amb el número de registre 
E08014290. L’import total és de 15.604,70 euros. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 4.235,56  euros 
corresponent a la part proporcional del 95% de la quantitat assignada. 

 
- Part variable:  El 5% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM”  
annex a aquesta clàusula.   

 
(T27)  Programa de suport  a les residències pròpies  i concertades de la DGAIA: 
16.588,38 euros 
 
El programa inclou suport i assessorament en matèria de salut mental als professionals 
que desenvolupen les seves funcions en centres de la DGAIA (tutors, educadors, 
metges, psicòlegs, treballadors socials..), amb els objectius d'afavorir la qualitat, la 
capacitat de treball i de resolució de problemes en la institució, i establir criteris tècnics 
per a la detecció dels menors que requereixen atenció especialitzada. Per a la qual 
cosa s'establiran protocols consensuats d'interconsulta i derivació. 



 

 

 
Així mateix, el programa recull la prestació assistència psiquiàtrica i psicològica als 
menors amb trastorns mentals sota la dependència de la DGAIA, mitjançant un 
programa conjunt d'intervenció que contempli la vessant psicopedagògica i 
psicoterapèutica i que inclogui: el diagnòstic, la valoració de les necessitats, el 
tractament i el seguiment. 
 
Suport a les residències següents: 

 
* Residència Immaculada (Sant Andreu de la Barca)   
* Centre En Polzet   

 * Llar d´Igualada   
 
L’activitat a desenvolupar és la següent: tractament de menors en famílies d’acolliment, 
reunions de coordinació i  sessions de psicoteràpia pel període estable 
 
Aquesta activitat es durà a terme al CSMIJ Martorell, situat al c. Sant Francesc, 32 
bxos. de 08760 Martorell i amb el número de registre E08027813. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

-Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 2.251,28 euros 
corresponent a la part proporcionaldel 95% de la quantitat assignada. 

 
 -Part variable: El 5% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM” 
annex a aquesta clàusula.   

 
(T37) Programa de suport comunitari per a persones amb trastorns mentals: 
28.136,57 euros 
 
Les persones que pateixen una malaltia mental també pateixen algun tipus d’exclusió 
social, això fa que se sentin minusvalorats a nivell personal i els porta a viure la seva 
realitat personal, familiar i social, amb una actitud fatalista i depenent. 
 
Els objectius d’aquest programa són apropar els serveis a la comunitat, situar a l’usuari 
en millors condicions per seguir un procés  de reinserció laboral, oferir a les persones 
amb TMS un suport educatiu especialitzat, oferir una atenció especialitzada des del 
marc d’un centre comunitari, treballar en la planificació, realització i avaluació de les 
accions d’una manera coordinada, dissenyar programes individualitzats de rehabilitació 
i proporcionar espais diferenciats dels espais clínics,. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 
 



 

 

 
- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 3.617,56  
euros corresponent a la part proporcional del 90% de la quantitat 
assignada. 
 
- Part variable:   El 10% restant es farà efectiu al final de l'exercici,  
previ informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es 
determina en el document  “Descripció de les parts variables  dels 
programes de SM” annex a aquesta clàusula.   

 
Programa d’integració assistencial: 2.162.473,52 euros. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà en pagaments fixes mensuals de 
308.924,79 euros. 
 
FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 



 

 

L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.   
 
MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
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1.CLÀUSULA ADDICIONAL TRENTA-QUATRENA            
       
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Formació sanitària especialitzada en salut mental (dins 
l’atenció especialitzada) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
 
2. ACTIVITAT 
 
2.2. Psiquiatria i psicologia clínica 
 
L’entitat esmentada a l’encapçalament, que gestiona la unitat proveïdora abans 
expressada, acreditada per impartir formació sanitària especialitzada, es compromet 
a formar durant el període de vigència d’aquesta clàusula el nombre de persones 
que s’assenyala a continuació per any de formació, amb els períodes de formació, ja 
que aquests no coincideixen amb l’any natural: 
     
 1er Període Rotacions 2013 2ón Període Rotacions 2013

 
 R-1 R-2 R-3 R-4 R-1 R-2 R-3 R-4 

Psiquiatria 1 2 2 2 0 1 2 2 

 
 
  1er Període Rotacions 2013 2ón Període Rotacions 2013 

  
  R-1 R-2 R-3 R-4 R-1 R-2 R-3 R-4 
Psicologia Clínica 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
2.2. Infermeria  
 
L’entitat resta obligada durant el període ressenyat anteriorment a  la formació del 
nombre d’infermers/es en salut mental que s’assenyala a continuació, tot facilitant 
els mitjans materials i humans necessaris per a poder dur a terme el programa 
formatiu d'aquesta especialitat: 

 
    1er Període Rotacions 2013 2ón Període Rotacions 2012

  
  R-1 R-1 
Infermeres 1 1 
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3. SISTEMA DE PAGAMENT.  
 
Import del període de la clàusula: 68.140,76 euros. 
Import mensual: 13.628,15 euros. 
 
Per a dur a terme aquesta formació, el CatSalut abonarà a l’entitat una proporció 
variable segons l’any de formació, dels imports que, en concepte de retribucions 
bàsiques, complementàries i quotes patronals a la Seguretat Social (excloent 
guàrdies i atenció continuada), corresponguin a les esmentades persones residents 
en període de formació especialitzada – psiquiatria, psicologia clínica i infermeria - i 
que l’entitat es compromet a destinar exclusivament a activitats directament 
relacionades amb la formació especialitzada. 
 
El CatSalut abonarà la quantitat esmentada en dotze mensualitats.  
 
En el cas que no s’arribés a l’acompliment del nombre de persones formades que 
s’assenyala, fet que l’entitat haurà de comunicar a l’Institut d’Estudis de la Salut i al 
CatSalut, la regió sanitària procedirà a efectuar la regularització al final de l’exercici 
de l’import abonat per aquest concepte corresponent a la part proporcional de 
persones acreditades per l’entitat. 
 
La facturació es presentarà mensualment a la regió sanitària corresponent que podrà 
demanar tota la documentació que consideri necessària. 
 
L’entitat proveïdora està obligada a seguir les instruccions que sobre facturació dicti 
el CatSalut. 
 
 
4. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
 
Al final de l’exercici, i juntament amb la facturació del mes de desembre, l’entitat 
haurà de presentar a la regió sanitària el certificat acreditatiu de la formació 
realitzada i de què els imports econòmics rebuts s’han destinat a aquesta finalitat, 
d’acord amb el model que s’adjunta. 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
 
5.  FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis 
Català de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el 
desenvolupin o apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 
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Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada 
a càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de 
presentar a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes 
següent al que sigui objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots 
els conceptes que s’ especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni 
vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al 
pagament, de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de 
setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de 
Salut i el procediment per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser 
a càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre 
facturació a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
 
6. RATIFICACIÓ 
 
Conforme amb el que preveu l’apartat 3 de l’acord del Consell de Direcció del Servei 
Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan 
en el director del Servei, publicat en el DOGC núm. 1737, de 26.04.1993, aquesta 
clàusula addicional està sotmesa a la ratificació del Consell esmentat. 
 
I perquè consti, s’estén i signa el present document per duplicat a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent de Sagrat Cor, Serveis de 
Servei Català de la Salut  Salut Mental 
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MODEL DE CERTIFICAT A LLIURAR AL FINAL DE L’EXERCICI PER ACREDITAR LA 
REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT CONTRACTADA PEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT EN VIRTUT 
DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL DE FORMACIÓ 
  
 
Referència: 
Codi conveni / contracte ............... 
Entitat (nom i NIF) ......................... 
Data conveni / contracte ............... 
Unitat proveïdora (nom i codi) ................................. 
Número clàusula ............................ 
Període clàusula ............................ 
Activitat de FORMACIÓ contractada (marqueu amb una X): 

 Especialistes en ciències de la salut   .... 
 Especialistes en geriatria  .... 
 Especialistes en salut mental: 

    Psiquiatria i psicologia clínica  .... 
    Infermeria en salut mental   .... 

 Medicina de família i comunitària  .... 
 Infermeria de família i comunitària  .... 
 Infermeria obstètrica o ginecològica  .... 
 Programa de formació d’interès especial AFIE  .... 

 (formació en salut mental per a residents de medicina de família i comunitària) 
 
 
El / la senyor/a ....................................., director/a - gerent de l’entitat esmentada a l’encapçalament, 
pel que fa a la unitat proveïdora abans expressada, acreditada per impartir formació sanitària 
especialitzada, d’acord amb el que preveu la clàusula addicional esmentada, per la qual es fixen les 
condicions contractuals referents a l’activitat de formació de referència en el període indicat, 
 
CERTIFICA: 
 
Primer:- Que en el decurs d’aquest any han continuat el seu període de formació sanitària 
especialitzada el següent nombre de persones en les especialitats que es detallen:  
 
Especialitat  1r any Data 2n any Data 3r any Data 4t any Data 5è any Data 
    inici  inici  inici  inici  inici  
.... 
.... 
.... 
 
 
Segon.- Que els imports econòmics rebuts en base a la clàusula addicional de formació esmentada 
s’han destinat exclusivament a aquesta finalitat. 
 
 
I perquè així consti i als efectes oportuns, lliuro el present certificat a ...................., en data 
.................................. 
 
 
(signatura i segell) 
 
 
 
NOTA: Cal indicar en certificació adjunta, si escau, el nombre de persones (per especialitat i any de 
residència) que han causat baixa i la raó per la qual no coincideix el nombre de persones que consta 
a la clàusula addicional i el que consta en la present certificació, expressant el motiu de la baixa. 
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1.CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUANTA-DOSENA           
       
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de 
la Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Formació sanitària especialitzada en salut mental (dins 
l’atenció especialitzada) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
 
2. ACTIVITAT 
 
2.2. Psiquiatria i psicologia clínica 
 
L’entitat esmentada a l’encapçalament, que gestiona la unitat proveïdora abans 
expressada, acreditada per impartir formació sanitària especialitzada, es compromet 
a formar durant el període de vigència d’aquesta clàusula el nombre de persones 
que s’assenyala a continuació per any de formació, amb els períodes de formació, ja 
que aquests no coincideixen amb l’any natural: 
     
 1er Període Rotacions 2013 2ón Període Rotacions 2013

 
 R-1 R-2 R-3 R-4 R-1 R-2 R-3 R-4 

Psiquiatria 1 2 2 2 0 1 2 2 

 
 
  1er Període Rotacions 2013 2ón Període Rotacions 2013 

  
  R-1 R-2 R-3 R-4 R-1 R-2 R-3 R-4 
Psicologia Clínica 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
2.2. Infermeria  
 
L’entitat resta obligada durant el període ressenyat anteriorment a  la formació del 
nombre d’infermers/es en salut mental que s’assenyala a continuació, tot facilitant 
els mitjans materials i humans necessaris per a poder dur a terme el programa 
formatiu d'aquesta especialitat: 
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    1er Període Rotacions 2013 2ón Període Rotacions 2013
  

  R-1 R-1 
Infermeres 1 1 

 
3. SISTEMA DE PAGAMENT.  
 
Import del període de la clàusula: 95.397,07 euros. 
Import mensual: 13.628,15 euros. 
 
Per a dur a terme aquesta formació, el CatSalut abonarà a l’entitat una proporció 
variable segons l’any de formació, dels imports que, en concepte de retribucions 
bàsiques, complementàries i quotes patronals a la Seguretat Social (excloent 
guàrdies i atenció continuada), corresponguin a les esmentades persones residents 
en període de formació especialitzada – psiquiatria, psicologia clínica i infermeria - i 
que l’entitat es compromet a destinar exclusivament a activitats directament 
relacionades amb la formació especialitzada. 
 
El CatSalut abonarà la quantitat esmentada en dotze mensualitats.  
 
En el cas que no s’arribés a l’acompliment del nombre de persones formades que 
s’assenyala, fet que l’entitat haurà de comunicar a l’Institut d’Estudis de la Salut i al 
CatSalut, la regió sanitària procedirà a efectuar la regularització al final de l’exercici 
de l’import abonat per aquest concepte corresponent a la part proporcional de 
persones acreditades per l’entitat. 
 
La facturació es presentarà mensualment a la regió sanitària corresponent que podrà 
demanar tota la documentació que consideri necessària. 
 
L’entitat proveïdora està obligada a seguir les instruccions que sobre facturació dicti 
el CatSalut. 
 
 
4. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
 
Al final de l’exercici, i juntament amb la facturació del mes de desembre, l’entitat 
haurà de presentar a la regió sanitària el certificat acreditatiu de la formació 
realitzada i de què els imports econòmics rebuts s’han destinat a aquesta finalitat, 
d’acord amb el model que s’adjunta. 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
 
5.  FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
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convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis 
Català de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el 
desenvolupin o apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada 
a càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de 
presentar a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes 
següent al que sigui objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots 
els conceptes que s’ especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni 
vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al 
pagament, de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de 
setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de 
Salut i el procediment per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser 
a càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre 
facturació a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
 
6. RATIFICACIÓ 
 
Conforme amb el que preveu l’apartat 3 de l’acord del Consell de Direcció del Servei 
Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan 
en el director del Servei, publicat en el DOGC núm. 1737, de 26.04.1993, aquesta 
clàusula addicional està sotmesa a la ratificació del Consell esmentat. 
 
I perquè consti, s’estén i signa el present document per duplicat a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
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MODEL DE CERTIFICAT A LLIURAR AL FINAL DE L’EXERCICI PER ACREDITAR LA 
REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT CONTRACTADA PEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT EN VIRTUT 
DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL DE FORMACIÓ 
  
 
Referència: 
Codi conveni / contracte ............... 
Entitat (nom i NIF) ......................... 
Data conveni / contracte ............... 
Unitat proveïdora (nom i codi) ................................. 
Número clàusula ............................ 
Període clàusula ............................ 
Activitat de FORMACIÓ contractada (marqueu amb una X): 

 Especialistes en ciències de la salut   .... 
 Especialistes en geriatria  .... 
 Especialistes en salut mental: 

    Psiquiatria i psicologia clínica  .... 
    Infermeria en salut mental   .... 

 Medicina de família i comunitària  .... 
 Infermeria de família i comunitària  .... 
 Infermeria obstètrica o ginecològica  .... 
 Programa de formació d’interès especial AFIE  .... 

 (formació en salut mental per a residents de medicina de família i comunitària) 
 
 
El / la senyor/a ....................................., director/a - gerent de l’entitat esmentada a l’encapçalament, 
pel que fa a la unitat proveïdora abans expressada, acreditada per impartir formació sanitària 
especialitzada, d’acord amb el que preveu la clàusula addicional esmentada, per la qual es fixen les 
condicions contractuals referents a l’activitat de formació de referència en el període indicat, 
 
CERTIFICA: 
 
Primer:- Que en el decurs d’aquest any han continuat el seu període de formació sanitària 
especialitzada el següent nombre de persones en les especialitats que es detallen:  
 
Especialitat  1r any Data 2n any Data 3r any Data 4t any Data 5è any Data 
    inici  inici  inici  inici  inici  
.... 
.... 
.... 
 
 
Segon.- Que els imports econòmics rebuts en base a la clàusula addicional de formació esmentada 
s’han destinat exclusivament a aquesta finalitat. 
 
 
I perquè així consti i als efectes oportuns, lliuro el present certificat a ...................., en data 
.................................. 
 
 
(signatura i segell) 
 
 
 
NOTA: Cal indicar en certificació adjunta, si escau, el nombre de persones (per especialitat i any de 
residència) que han causat baixa i la raó per la qual no coincideix el nombre de persones que consta 
a la clàusula addicional i el que consta en la present certificació, expressant el motiu de la baixa. 
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1.CLÀUSULA ADDICIONAL TRENTA-CINQUENA      
      
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Programa de formació d’interès especial AFIE 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
2. ACTIVITAT 
 
L’entitat esmentada a l’encapçalament, que gestiona la unitat proveïdora abans 
expressada, es compromet a realitzar el programa de formació d’interès especial 
AFIE 1, consistent en la formació docent en salut mental per a metges /metgesses 
residents de medicina de família i comunitària. 
 
 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
Import del període de la clàusula: 1.734,83 euros. 
Import mensual: 346,96 euros. 
 
Per a dur a terme aquest programa, el CatSalut abonarà a l’entitat la quantitat  
esmentada en dotze mensualitats.  
 
La facturació es presentarà mensualment a la regió sanitària corresponent que podrà 
demanar tota la documentació que consideri necessària. 
 
L’entitat proveïdora està obligada a seguir les instruccions que sobre facturació dicti 
el CatSalut. 
 
 
4. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
 
Al final de l’exercici, i juntament amb la facturació del mes de desembre, l’entitat 
haurà de presentar la documentació acreditativa de l’activitat realitzada i de què els 
imports econòmics rebuts s’han destinat a aquesta finalitat, segons el model que 
s’adjunta. 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
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5.  FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis 
Català de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el 
desenvolupin o apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada 
a càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de 
presentar a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes 
següent al que sigui objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots 
els conceptes que s’ especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni 
vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al 
pagament, de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de 
setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de 
Salut i el procediment per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser 
a càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre 
facturació a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
6. RATIFICACIÓ 
 
Conforme amb el que preveu l’apartat 3 de l’acord del Consell de Direcció del Servei 
Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan 
en el director del Servei, publicat en el DOGC núm. 1737, de 26.04.1993, aquesta 
clàusula addicional està sotmesa a la ratificació del Consell esmentat. 
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I perquè consti, s’estén i signa el present document per duplicat a Barcelona,  26 de 
novembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent de Sagrat Cor, Serveis de 
Servei Català de la Salut  Salut Mental 
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MODEL DE CERTIFICAT A LLIURAR AL FINAL DE L’EXERCICI PER ACREDITAR LA 
REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT CONTRACTADA PEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT EN VIRTUT 
DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL DE FORMACIÓ 
  
 
Referència: 
Codi conveni / contracte ............... 
Entitat (nom i NIF) ......................... 
Data conveni / contracte ............... 
Unitat proveïdora (nom i codi) ................................. 
Número clàusula ............................ 
Període clàusula ............................ 
Activitat de FORMACIÓ contractada (marqueu amb una X): 

 Especialistes en ciències de la salut   .... 
 Especialistes en geriatria  .... 
 Especialistes en salut mental: 

    Psiquiatria i psicologia clínica  .... 
    Infermeria en salut mental   .... 

 Medicina de família i comunitària  .... 
 Infermeria de família i comunitària  .... 
 Infermeria obstètrica o ginecològica  .... 
 Programa de formació d’interès especial AFIE  .... 

 (formació en salut mental per a residents de medicina de família i comunitària) 
 
 
El / la senyor/a ....................................., director/a - gerent de l’entitat esmentada a l’encapçalament, 
pel que fa a la unitat proveïdora abans expressada, acreditada per impartir formació sanitària 
especialitzada, d’acord amb el que preveu la clàusula addicional esmentada, per la qual es fixen les 
condicions contractuals referents a l’activitat de formació de referència en el període indicat, 
 
CERTIFICA: 
 
Primer:- Que en el decurs d’aquest any han continuat el seu període de formació sanitària 
especialitzada el següent nombre de persones en les especialitats que es detallen:  
 
Especialitat  1r any Data 2n any Data 3r any Data 4t any Data 5è any Data 
    inici  inici  inici  inici  inici  
.... 
.... 
.... 
 
 
Segon.- Que els imports econòmics rebuts en base a la clàusula addicional de formació esmentada 
s’han destinat exclusivament a aquesta finalitat. 
 
 
I perquè així consti i als efectes oportuns, lliuro el present certificat a ...................., en data 
.................................. 
 
 
(signatura i segell) 
 
 
 
NOTA: Cal indicar en certificació adjunta, si escau, el nombre de persones (per especialitat i any de 
residència) que han causat baixa i la raó per la qual no coincideix el nombre de persones que consta 
a la clàusula addicional i el que consta en la present certificació, expressant el motiu de la baixa. 
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1.CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUANTA-TRESENA     
       
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de 
la Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Programa de formació d’interès especial AFIE 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
2. ACTIVITAT 
 
L’entitat esmentada a l’encapçalament, que gestiona la unitat proveïdora abans 
expressada, es compromet a realitzar el programa de formació d’interès especial 
AFIE 1, consistent en la formació docent en salut mental per a metges /metgesses 
residents de medicina de família i comunitària. 
 
 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
Import del període de la clàusula: 2.428,75 euros. 
Import mensual: 346,96 euros. 
 
Per a dur a terme aquest programa, el CatSalut abonarà a l’entitat la quantitat  
esmentada en dotze mensualitats.  
 
La facturació es presentarà mensualment a la regió sanitària corresponent que podrà 
demanar tota la documentació que consideri necessària. 
 
L’entitat proveïdora està obligada a seguir les instruccions que sobre facturació dicti 
el CatSalut. 
 
 
4. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
 
Al final de l’exercici, i juntament amb la facturació del mes de desembre, l’entitat 
haurà de presentar la documentació acreditativa de l’activitat realitzada i de què els 
imports econòmics rebuts s’han destinat a aquesta finalitat, segons el model que 
s’adjunta. 
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El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
 
 
5.  FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis 
Català de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el 
desenvolupin o apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada 
a càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de 
presentar a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes 
següent al que sigui objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots 
els conceptes que s’ especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni 
vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al 
pagament, de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de 
setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de 
Salut i el procediment per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser 
a càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre 
facturació a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
6. RATIFICACIÓ 
 
Conforme amb el que preveu l’apartat 3 de l’acord del Consell de Direcció del Servei 
Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan 
en el director del Servei, publicat en el DOGC núm. 1737, de 26.04.1993, aquesta 
clàusula addicional està sotmesa a la ratificació del Consell esmentat. 
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I perquè consti, s’estén i signa el present document per duplicat a Barcelona,  26 de 
novembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
 
 



 

 4

MODEL DE CERTIFICAT A LLIURAR AL FINAL DE L’EXERCICI PER ACREDITAR LA 
REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT CONTRACTADA PEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT EN VIRTUT 
DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL DE FORMACIÓ 
  
 
Referència: 
Codi conveni / contracte ............... 
Entitat (nom i NIF) ......................... 
Data conveni / contracte ............... 
Unitat proveïdora (nom i codi) ................................. 
Número clàusula ............................ 
Període clàusula ............................ 
Activitat de FORMACIÓ contractada (marqueu amb una X): 

 Especialistes en ciències de la salut   .... 
 Especialistes en geriatria  .... 
 Especialistes en salut mental: 

    Psiquiatria i psicologia clínica  .... 
    Infermeria en salut mental   .... 

 Medicina de família i comunitària  .... 
 Infermeria de família i comunitària  .... 
 Infermeria obstètrica o ginecològica  .... 
 Programa de formació d’interès especial AFIE  .... 

 (formació en salut mental per a residents de medicina de família i comunitària) 
 
 
El / la senyor/a ....................................., director/a - gerent de l’entitat esmentada a l’encapçalament, 
pel que fa a la unitat proveïdora abans expressada, acreditada per impartir formació sanitària 
especialitzada, d’acord amb el que preveu la clàusula addicional esmentada, per la qual es fixen les 
condicions contractuals referents a l’activitat de formació de referència en el període indicat, 
 
CERTIFICA: 
 
Primer:- Que en el decurs d’aquest any han continuat el seu període de formació sanitària 
especialitzada el següent nombre de persones en les especialitats que es detallen:  
 
Especialitat  1r any Data 2n any Data 3r any Data 4t any Data 5è any Data 
    inici  inici  inici  inici  inici  
.... 
.... 
.... 
 
 
Segon.- Que els imports econòmics rebuts en base a la clàusula addicional de formació esmentada 
s’han destinat exclusivament a aquesta finalitat. 
 
 
I perquè així consti i als efectes oportuns, lliuro el present certificat a ...................., en data 
.................................. 
 
 
(signatura i segell) 
 
 
 
NOTA: Cal indicar en certificació adjunta, si escau, el nombre de persones (per especialitat i any de 
residència) que han causat baixa i la raó per la qual no coincideix el nombre de persones que consta 
a la clàusula addicional i el que consta en la present certificació, expressant el motiu de la baixa. 
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CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-VUITENA            
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Atenció especialitzada en els centres de salut mental (Regió 
Sanitària Catalunya Central) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital de dia A. Bergadà, 03033 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
 
CENTRES DE SALUT MENTAL D’ADULTS (MAJOR DE 18 ANYS) (CSMA) 
 
1. Centres de salut mental d’adults Berguedà: 142.464,79 euros.  
 
Situat a la Pça. Països Catalans, 4, 2n 1a. de 08600 Berga i amb el número de registre 
E08053732. L’activitat a realitzar serà la següent: 
 
  -  238  primeres visites 
  -  2.292  visites successives 
  -  17 visites especials : teràpia de família 

   teràpia de grup 
S'atendrà, preferentment, la població de les Àrees Bàsiques de Salut següents: Berga, 
Baix Berguedà i Alt Berguedà. 
 
 
Sistema de pagament dels CSMA 
 
La quantitat total a pagar en concepte de centres de salut mental d’adults a l’entitat 
esmentada és de 142.464,79 euros.  
 
El 90% de la quantitat total prevista la percebrà el centre en pagaments fixes mensuals 
de 25.643,66  euros. 
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El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la Regió Sanitària corresponent, i 
que es basarà en els objectius que es recullen a l’annex que acompanya aquesta 
clàusula addicional. 
 
 
CENTRES DE SALUT INFANTIL I JUVENIL (DE 0 A 18 ANYS) (CSMIJ) 
 
1. Centre de salud mental infantil i juvenil Anoia: 45.084,51 euros 
 
Situat al c. Bèlgica, 5  08700 d’Igualada  i amb el número de registre E-08029088. 
 
  -  92 primeres visites  
 -  838 visites successives 
 -  272 visites especials : teràpia de família 

 teràpia de grup 
S'atendrà, preferentment, la població de l’Anoia. 
 
 
Sistema de pagament dels CSMIJ 
 
La quantitat total a pagar en concepte de centres de salut mental infantil a l’entitat és de 
45.084,51 euros.  
 
El 90% de la quantitat total prevista la percebrà el centre en pagaments fixes mensuals 
de 8.115,21 euros. 
 
El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la Regió Sanitària corresponent, i 
que es basarà en els objectius que es recullen a l’annex que acompanya aquesta 
clàusula addicional. 
 
 
FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut.  
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Aquestes factures s’hauran de presentar a la regió sanitària corresponent abans del 
cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui objecte de càrrec i inclouran les despeses 
ocasionades per tots els conceptes que s’ especifiquin a les clàusules addicionals del 
contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
 
MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
 
INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
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De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
 
I, perquè consti, se signa el  present document per duplicat,  a Barcelona, 12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del  
Servei Català de la Salut  Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental 
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CLÀUSULA ADDICIONAL QUARANTA-SISENA           
      
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Atenció especialitzada en els centres de salut mental (Regió 
Sanitària Catalunya Central) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital de dia A. Bergadà, 03033 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
 
CENTRES DE SALUT MENTAL D’ADULTS (MAJOR DE 18 ANYS) (CSMA) 
 
1. Centres de salut mental d’adults Berguedà: 199.450,70 euros.  
 
Situat a la Pça. Països Catalans, 4, 2n 1a. de 08600 Berga i amb el número de registre 
E08053732. L’activitat a realitzar serà la següent: 
 
  -  332  primeres visites 
  -  3.208  visites successives 
  -  23 visites especials : teràpia de família 

   teràpia de grup 
S'atendrà, preferentment, la població de les Àrees Bàsiques de Salut següents: Berga, 
Baix Berguedà i Alt Berguedà. 
 
 
Sistema de pagament dels CSMA 
 
La quantitat total a pagar en concepte de centres de salut mental d’adults a l’entitat 
esmentada és de 199.450,70 euros.  
 
El 90% de la quantitat total prevista la percebrà el centre en pagaments fixes mensuals 
de 25.643,66  euros. 
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El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la Regió Sanitària corresponent, i 
que es basarà en els objectius que es recullen a l’annex que acompanya aquesta 
clàusula addicional. 
 
 
CENTRES DE SALUT INFANTIL I JUVENIL (DE 0 A 18 ANYS) (CSMIJ) 
 
1. Centre de salud mental infantil i juvenil Anoia: 63.118,32 euros 
 
Situat al c. Bèlgica, 5  08700 d’Igualada  i amb el número de registre E-08029088. 
 
  -  128 primeres visites  
 -  1.173 visites successives 
 -  381 visites especials : teràpia de família 

 teràpia de grup 
S'atendrà, preferentment, la població de l’Anoia. 
 
 
Sistema de pagament dels CSMIJ 
 
La quantitat total a pagar en concepte de centres de salut mental infantil a l’entitat és de 
63.118,32 euros.  
 
El 90% de la quantitat total prevista la percebrà el centre en pagaments fixes mensuals 
de 8.115,21 euros. 
 
El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la Regió Sanitària corresponent, i 
que es basarà en els objectius que es recullen a l’annex que acompanya aquesta 
clàusula addicional. 
 
 
FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut.  
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Aquestes factures s’hauran de presentar a la regió sanitària corresponent abans del 
cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui objecte de càrrec i inclouran les despeses 
ocasionades per tots els conceptes que s’ especifiquin a les clàusules addicionals del 
contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
 
MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
 
INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
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De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
 
I, perquè consti, se signa el  present document per duplicat,  a Barcelona, 12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
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CLÀUSULA ADDICIONAL TRENTENA              
    
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Rehabilitació per a la població major de 18 anys (Berguedà) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital de dia A. Bergadà, 03033 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
És per això que la previsió pel que fa als centres de dia (CD) d’acord amb les 
necessitats assistencials es fixa en:  
 
Centres amb tarifa corresponent al Nivell 2 
 
1. Centre de dia d’adults de Berga:  67.232,45 euros 
 
Nombre de places :  20 
Nombre de sessions:  1.955 
 
Situat a la Pl. Països Catalans, 4 baixos 1a de 08600 Berga i amb el número de registre 
E08031471. 
 
S'atendrà, preferentment,  la població del sector sanitari de: Berguedà. 
 
SISTEMA DE PAGAMENT DELS CD 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment  per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
La facturació de les prestacions sanitàries definides en aquesta clàusula s'efectuarà 
d'acord amb els criteris següents i considerant la següent activitat total: 
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Nivell 2 
 
Nombre total de sessions:        1.955 
Tarifa:      34,39 euros/sessió 
Import total     67.232,45 EUR 
 
Aquest import total és  farà efectiu a l’entitat en pagaments fixes mensuals de  
12.101,84 euros coresponents a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada, 
prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el mes corresponent. 
 
El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la Regió Sanitària corresponent, i 
que es basarà en els objectius que es recullen a l’annex que acompanya aquesta 
clàusula addicional. 
 
AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut , a més de fer el seguiment de l'acompliment de l'activitat 
pactada, avaluarà anualment els objectius de Pla de Salut mitjançant els indicadors 
abans esmentats. 
 
FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
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En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona 12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del  
Servei Català de la Salut  Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental  
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CLÀUSULA ADDICIONAL QUARANTA-VUITENA            
      
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Rehabilitació per a la població major de 18 anys (Berguedà) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital de dia A. Bergadà, 03033 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
És per això que la previsió pel que fa als centres de dia (CD) d’acord amb les 
necessitats assistencials es fixa en:  
 
Centres amb tarifa corresponent al Nivell 2 
 
1. Centre de dia d’adults de Berga:  94.159,82 euros 
 
Nombre de places :  20 
Nombre de sessions:  2.738 
 
Situat a la Pl. Països Catalans, 4 baixos 1a de 08600 Berga i amb el número de registre 
E08031471. 
 
S'atendrà, preferentment,  la població del sector sanitari de: Berguedà. 
 
SISTEMA DE PAGAMENT DELS CD 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment  per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
La facturació de les prestacions sanitàries definides en aquesta clàusula s'efectuarà 
d'acord amb els criteris següents i considerant la següent activitat total: 
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Nivell 2 
 
Nombre total de sessions:        2.738 
Tarifa:      34,39 euros/sessió 
Import total     94.159,82 EUR 
 
Aquest import total és  farà efectiu a l’entitat en pagaments fixes mensuals de  
12.106,26 euros coresponents a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada, 
prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el mes corresponent. 
 
El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la Regió Sanitària corresponent, i 
que es basarà en els objectius que es recullen a l’annex que acompanya aquesta 
clàusula addicional. 
 
AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut , a més de fer el seguiment de l'acompliment de l'activitat 
pactada, avaluarà anualment els objectius de Pla de Salut mitjançant els indicadors 
abans esmentats. 
 
FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
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s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona 12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús  
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CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-TRESENA         
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Hospitalització parcial (Alt Berguedà) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital de dia A. Bergadà, 03033 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
1. ACTIVITAT 
    

- Nombre d'altes 13  
  - Estada mitjana 100  

- Estades 1.300 
- Import total   148.330,00 euros 

 
Aquesta activitat es durà a terme a l'Hospital de Berga, situat a la Pl. Països Catalans 4, 
2n 1a. de 08600 Berga amb el número de registre E08054038. 
 
2. SECTORITZACIÓ 
 
S'atendrà, preferentment, la població dels sectors sanitaris de l'Alt Berguedà. 
 
3.  SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 1 d'aquesta clàusula 
s'efectuarà mensualment d'acord amb els criteris següents: 
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3.1. Part fixa 
 
El centre percebrà una quantitat fixa mensual de 26.699,40 euros  corresponent a la 
part proporcional del  producte obtingut en aplicar el 90% de la tarifa  a les estades 
d'activitat assenyalades en el punt 1, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el 
mes corresponent. 
 
3.2. Part variable 
     
A més de la quantitat especificada al punt 3.1, la part variable es farà efectiva de la 
següent manera: 
 
3.2.1 El centre facturarà mensualment una part variable del producte obtingut en aplicar 
el 9,5 % de la tarifa d´hospitalització parcial a les estades hospitalàries realitzades (altes 
realitzades x estada mitjana contractada), fins a un excés màxim d´un 5% de la dotzena 
part de les estades contractades, en el mateix període de temps. 
 
3.2.2. El centre podrà percebre al final de l'exercici una quantitat màxima del  producte 
obtingut en aplicar el 0,5% de la tarifa a les estades contractades en el punt 1, en funció 
de l'acompliment dels objectius del Pla de Salut avaluats mitjançant els informes 
emesos per la Regió Sanitària corresponent. 
 
El pagament d'aquesta quantitat es podrà fer efectiu al finalitzar l'exercici a proposta del 
gerent de la Regió Sanitària en funció del grau de compliment dels objectius fixats a 
l’exercici. En cap cas es procedirà al pagament d’aquesta part variable sense l’informe 
corresponent.                                           
 
4. REGULARITZACIÓ 
 
Al final de l'exercici es procedirà a realitzar una regularització anual en funció de  
l'activitat realitzada (altes realitzades x estada mitjana contractada). El Servei Català de 
la Salut autoritzarà un excés màxim sobre l'activitat contractada d'un 5%, a la qual 
s'aplicarà un 9,5% de la tarifa corresponent. 
 
En el cas que l'activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 90% de 
l'activitat total contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l'activitat 
realitzada d'acord amb l'estada mitjana contractada. 
 
5. AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut, a més de fer el seguiment de l'acompliment de l'activitat 
pactada, avaluarà anualment els objectius dels serveis d'internament parcial  mitjançant 
els indicadors abans esmentats.  
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6. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
7. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
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qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
8. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del  
Servei Català de la Salut  Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental 
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CLÀUSULA ADDICIONAL QUARANTA-UNENA         
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Hospitalització parcial (Alt Berguedà) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital de dia A. Bergadà, 03033 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
1. ACTIVITAT 
    

- Nombre d'altes 19  
  - Estada mitjana 100  

- Estades  1.900 
- Import total   216.790,00 euros 

 
Aquesta activitat es durà a terme a l'Hospital de Berga, situat a la Pl. Països Catalans 4, 
2n 1a. de 08600 Berga amb el número de registre E08054038. 
 
2. SECTORITZACIÓ 
 
S'atendrà, preferentment, la població dels sectors sanitaris de l'Alt Berguedà. 
 
3.  SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 1 d'aquesta clàusula 
s'efectuarà mensualment d'acord amb els criteris següents: 
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3.1. Part fixa 
 
El centre percebrà una quantitat fixa mensual de 27.873,00 euros  corresponent a la 
part proporcional del  producte obtingut en aplicar el 90% de la tarifa  a les estades 
d'activitat assenyalades en el punt 1, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el 
mes corresponent. 
 
3.2. Part variable 
     
A més de la quantitat especificada al punt 3.1, la part variable es farà efectiva de la 
següent manera: 
 
3.2.1 El centre facturarà mensualment una part variable del producte obtingut en aplicar 
el 9,5 % de la tarifa d´hospitalització parcial a les estades hospitalàries realitzades (altes 
realitzades x estada mitjana contractada), fins a un excés màxim d´un 5% de la dotzena 
part de les estades contractades, en el mateix període de temps. 
 
3.2.2. El centre podrà percebre al final de l'exercici una quantitat màxima del  producte 
obtingut en aplicar el 0,5% de la tarifa a les estades contractades en el punt 1, en funció 
de l'acompliment dels objectius del Pla de Salut avaluats mitjançant els informes 
emesos per la Regió Sanitària corresponent. 
 
El pagament d'aquesta quantitat es podrà fer efectiu al finalitzar l'exercici a proposta del 
gerent de la Regió Sanitària en funció del grau de compliment dels objectius fixats a 
l’exercici. En cap cas es procedirà al pagament d’aquesta part variable sense l’informe 
corresponent.                                           
 
4. REGULARITZACIÓ 
 
Al final de l'exercici es procedirà a realitzar una regularització anual en funció de  
l'activitat realitzada (altes realitzades x estada mitjana contractada). El Servei Català de 
la Salut autoritzarà un excés màxim sobre l'activitat contractada d'un 5%, a la qual 
s'aplicarà un 9,5% de la tarifa corresponent. 
 
En el cas que l'activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 90% de 
l'activitat total contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l'activitat 
realitzada d'acord amb l'estada mitjana contractada. 
 
5. AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut, a més de fer el seguiment de l'acompliment de l'activitat 
pactada, avaluarà anualment els objectius dels serveis d'internament parcial  mitjançant 
els indicadors abans esmentats.  
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6. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
7. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
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de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
8. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
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 CLÀUSULA ADDICIONAL TRENTA-TRESENA            
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Programes especials (Regió Sanitària Catalunya Central) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital de dia A. Bergadà, 03033 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
 
ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Pla de Salut de Catalunya en l’àmbit de la salut mental (SM) fa explícits els objectius 
d’avançar en la prevenció primària, secundària i terciària dels problemes de salut 
mental i la millora de la detecció, l’atenció i la rehabilitació de les persones amb 
transtorns mentals (TM). 
 
És per això que la previsió pel que fa als Programes especials en l’àmbit de la salut 
mental, d’acord amb les necessitats assistencials es fixa en: 
 
(T9) Programa de rehabilitació per a la integració de persones que pateixen un 
trastorn mental sever en pisos assistits: 25.017,32 euros (2 programes) 
 
Aquest programa de suport sanitari està orientat a totes aquelles persones amb trastorn 
mental sever, prèviament  proposades pels  centres  de dia o centres de Salut Mental, 
per a ocupar  places en pisos  assistits. 
 
Els objectius a aconseguir són: implantar i mantenir els hàbits d’autonomia personal i 
relacional, així com facilitar la integració de la persona amb trastorn mental sever en la 
comunitat,  per tal d’aturar el procés de deteriorament  de la malaltia i evitar els 
internaments. 
 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part mensual de 4.753,30 euros 
corresponent a la part proporcional del 95% de la quantitat assignada. 
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- Part  variable: el 5% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM” 
annex a aquesta clàusula.   
 

(T10) Programa de trastorns mentals severs:   27.512,82 euros 
 
L’entitat implantarà un Programa per a l'atenció específica als TMS en el CSMA 
Berguedà  amb les següents funcions: 
 
1. Disponibilitat preferent per a l'atenció psiquiàtrica als TMS 
 
2. Desenvolupar accions que millorin l'adherència dels pacients al programa de 
seguiment: 
 
- El CSMA durà a terme un seguiment comunitari actiu dels pacients amb TMS  
intensificant les tasques comunitàries i de seguiment dels pacients amb TMS i les seves 
famílies fora del centre.  
 
- El CSMA introduirà estratègies actives en la recuperació dels pacients amb TMS que 
es desvinculen del tractament mitjançant atenció, control de visites no realitzades, 
contacte telefònic amb el pacient i la família, la coordinació amb serveis comunitaris 
  
3. Millora de la integralitat de l'atenció comunitària als pacients amb TMS garantint 
aspectes com :  
 
- L’avaluació psicosocial dels pacients amb TMS a l'inici i amb periodicitat anual, 
- La participació activa de la família en el tractament, mitjançant    informació, orientació 
i contactes periòdics, la valoració de la necessitat de recursos comunitaris i/o socials.  
 
- El desenvolupament d’activitats consensuades amb els centres de dia. 
 
- La confecció del Pla Terapèutic Individualitzat (PTI) dels pacients enregistrats com a 
TMS a nivell de les reunions de coordinació i l’existència d'un professional de referència 
per a cada pacient. 
 
4. Millorar el seguiment i l'avaluació de l'acceptabilitat del tractament dels pacients amb 
TMS (farmacovigilància, satisfacció de l'usuari i la família). 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 4.952,31 euros 
corresponent a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada. 

. 
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- Part variable: El 10% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM 
annex a aquesta clàusula.   

  
(T19) Programa salut i escola: 16.719,33  euros (Tram 2) 
 
Aquest programa té com a objectiu general millorar la salut dels adolescents a través 
d’accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç 
als problemes de salut relacionats preferentment amb: 
 

a) la salut mental 
 

b) la salut afectivo-sexual 
 

c) el consum de drogues, alcohol i tabac 
 

d) els trastorns relacionats amb l’alimentació 
 

 Específicament els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) donaran 
suport al coordinador del Pla de Salut i Escola (PSiE) en la promoció d’hàbits 
saludables i prevenció de trastorns mentals i detecció de senyals d’alarma. 
També es prioritzarà a demanda de l’Equip d’Atenció Primària de Salut l’atenció 
a la població amb risc o sospita de patir un trastorn mental greu (TMG) i, 
especialment, davant de casos que presentin ideacions o risc de conducta 
suicida. El CSMIJ treballarà també amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic 
(l’EAP) per a l’elaboració d’un Projecte Individualitzat d’Intervenció. 

 
 
Les activitats a desenvolupar per aquest programa són les següents: 
  

 Conèixer l’estratègia global i les actuacions específiques en el seu àmbit 
territorial. 

 Establir circuits de priorització per l’atenció a la població amb risc o sospita de 
patir un trastorn mental greu (TMG) i, especialment, davant de casos que 
presentin ideacions o risc de conducta suïcida. 

  Col·laboració entre l’Equip de Salut Mental i l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic i el referent del Programa Salut i Escola  per donar atenció a les 
necessitats sanitàries i educatives dels adolescents i assessorament al personal 
docent. 

 Suport dels professionals dels CSMIJ cap a les unitats de suport a l’Educació 
Especial, als Centres d’Educació Especial i a les Unitats d’Escolarització 
Compartida. 
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 Intervenir de forma conjunta els CSMIJ i els Centres d’Atenció i Seguiment a les 

Drogodependències (CASD) per a l’atenció a la població adolescent amb 
trastorns de conducta i consum de substàncies. 

 
L’activitat de l’àmbit territorial d’Igualada es durà a terme al Centre de Salut Mental 
infantil de Anoia situat al c. Bèlgica,5   08700  d’Igualada  i amb el número de registre 
E-08029088. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 3.176,67 euros 
corresponent a la part proporcional del 95% de la quantitat assignada. 

- Part variable:  El 5% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM” 
annex a aquesta clàusula.   

 
(T25)  Programa per a l’atenció als trastorns del comportament alimentari TCA: 
12.210,21  euros 
 
La Unitat de Trastorns de l'Alimentació és una unitat d'internament específica dirigida a 
prestar atenció als trastorns del comportament alimentari de la població adolescent que 
per la seva complexitat i gravetat requereixen d'una atenció altament especialitzada 
amb la protocol·lització de les activitats diagnòstiques i terapèutiques. 
 
Els diferents serveis que desenvolupa la unitat de trastorns de l'alimentació són: 
 
1.1 Atenció a les urgències i l'ingrés hospitalari. 
 
1.2 L'hospitalització parcial dels pacients que requereixin d'un abordatge terapèutic 
especialitzat. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa:  El centre percebrà una part fixa mensual  de 2.197,84 euros 
corresponent a la  part proporcional del 90% de la quantitat assignada. 
 
 - Part variable: El 10% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM” 
annex a aquesta clàusula.   
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FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
 
MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
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Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
 
INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona 12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent de Sagrat Cor, Serveis de Servei 
Català de la Salut  Salut Mental 
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CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUANTA-UNENA           
      
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Programes especials (Regió Sanitària Catalunya Central) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital de dia A. Bergadà, 03033 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
 
ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Pla de Salut de Catalunya en l’àmbit de la salut mental (SM) fa explícits els objectius 
d’avançar en la prevenció primària, secundària i terciària dels problemes de salut 
mental i la millora de la detecció, l’atenció i la rehabilitació de les persones amb 
transtorns mentals (TM). 
 
És per això que la previsió pel que fa als Programes especials en l’àmbit de la salut 
mental, d’acord amb les necessitats assistencials es fixa en: 
 
(T9) Programa de rehabilitació per a la integració de persones que pateixen un 
trastorn mental sever en pisos assistits: 35.024,24 euros (2 programes) 
 
Aquest programa de suport sanitari està orientat a totes aquelles persones amb trastorn 
mental sever, prèviament  proposades pels  centres  de dia o centres de Salut Mental, 
per a ocupar  places en pisos  assistits. 
 
Els objectius a aconseguir són: implantar i mantenir els hàbits d’autonomia personal i 
relacional, així com facilitar la integració de la persona amb trastorn mental sever en la 
comunitat,  per tal d’aturar el procés de deteriorament  de la malaltia i evitar els 
internaments. 
 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part mensual de 4.753,29 euros 
corresponent a la part proporcional del 95% de la quantitat assignada. 
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- Part  variable: el 5% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM” 
annex a aquesta clàusula.   
 

(T10) Programa de trastorns mentals severs:   38.517,94 euros 
 
L’entitat implantarà un Programa per a l'atenció específica als TMS en el CSMA 
Berguedà  amb les següents funcions: 
 
1. Disponibilitat preferent per a l'atenció psiquiàtrica als TMS 
 
2. Desenvolupar accions que millorin l'adherència dels pacients al programa de 
seguiment: 
 
- El CSMA durà a terme un seguiment comunitari actiu dels pacients amb TMS  
intensificant les tasques comunitàries i de seguiment dels pacients amb TMS i les seves 
famílies fora del centre.  
 
- El CSMA introduirà estratègies actives en la recuperació dels pacients amb TMS que 
es desvinculen del tractament mitjançant atenció, control de visites no realitzades, 
contacte telefònic amb el pacient i la família, la coordinació amb serveis comunitaris 
  
3. Millora de la integralitat de l'atenció comunitària als pacients amb TMS garantint 
aspectes com :  
 
- L’avaluació psicosocial dels pacients amb TMS a l'inici i amb periodicitat anual, 
- La participació activa de la família en el tractament, mitjançant    informació, orientació 
i contactes periòdics, la valoració de la necessitat de recursos comunitaris i/o socials.  
 
- El desenvolupament d’activitats consensuades amb els centres de dia. 
 
- La confecció del Pla Terapèutic Individualitzat (PTI) dels pacients enregistrats com a 
TMS a nivell de les reunions de coordinació i l’existència d'un professional de referència 
per a cada pacient. 
 
4. Millorar el seguiment i l'avaluació de l'acceptabilitat del tractament dels pacients amb 
TMS (farmacovigilància, satisfacció de l'usuari i la família). 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 4.952,31 euros 
corresponent a la part proporcional del 90% de la quantitat assignada. 
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- Part variable: El 10% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM 
annex a aquesta clàusula.   

  
(T19) Programa salut i escola: 23.407,05  euros (Tram 2) 
 
Aquest programa té com a objectiu general millorar la salut dels adolescents a través 
d’accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç 
als problemes de salut relacionats preferentment amb: 
 

a) la salut mental 
 

b) la salut afectivo-sexual 
 

c) el consum de drogues, alcohol i tabac 
 

d) els trastorns relacionats amb l’alimentació 
 

 Específicament els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) donaran 
suport al coordinador del Pla de Salut i Escola (PSiE) en la promoció d’hàbits 
saludables i prevenció de trastorns mentals i detecció de senyals d’alarma. 
També es prioritzarà a demanda de l’Equip d’Atenció Primària de Salut l’atenció 
a la població amb risc o sospita de patir un trastorn mental greu (TMG) i, 
especialment, davant de casos que presentin ideacions o risc de conducta 
suicida. El CSMIJ treballarà també amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic 
(l’EAP) per a l’elaboració d’un Projecte Individualitzat d’Intervenció. 

 
 
Les activitats a desenvolupar per aquest programa són les següents: 
  

 Conèixer l’estratègia global i les actuacions específiques en el seu àmbit 
territorial. 

 Establir circuits de priorització per l’atenció a la població amb risc o sospita de 
patir un trastorn mental greu (TMG) i, especialment, davant de casos que 
presentin ideacions o risc de conducta suïcida. 

  Col·laboració entre l’Equip de Salut Mental i l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic i el referent del Programa Salut i Escola  per donar atenció a les 
necessitats sanitàries i educatives dels adolescents i assessorament al personal 
docent. 

 Suport dels professionals dels CSMIJ cap a les unitats de suport a l’Educació 
Especial, als Centres d’Educació Especial i a les Unitats d’Escolarització 
Compartida. 
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 Intervenir de forma conjunta els CSMIJ i els Centres d’Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències (CASD) per a l’atenció a la població adolescent amb 
trastorns de conducta i consum de substàncies. 

 
L’activitat de l’àmbit territorial d’Igualada es durà a terme al Centre de Salut Mental 
infantil de Anoia situat al c. Bèlgica,5   08700  d’Igualada  i amb el número de registre 
E-08029088. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa: El centre percebrà una part fixa mensual de 3.176,67 euros 
corresponent a la part proporcional del 95% de la quantitat assignada. 

- Part variable:  El 5% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM” 
annex a aquesta clàusula.   

 
(T25)  Programa per a l’atenció als trastorns del comportament alimentari TCA: 
17.094,30  euros 
 
La Unitat de Trastorns de l'Alimentació és una unitat d'internament específica dirigida a 
prestar atenció als trastorns del comportament alimentari de la població adolescent que 
per la seva complexitat i gravetat requereixen d'una atenció altament especialitzada 
amb la protocol·lització de les activitats diagnòstiques i terapèutiques. 
 
Els diferents serveis que desenvolupa la unitat de trastorns de l'alimentació són: 
 
1.1 Atenció a les urgències i l'ingrés hospitalari. 
 
1.2 L'hospitalització parcial dels pacients que requereixin d'un abordatge terapèutic 
especialitzat. 
 
El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà amb els següents criteris: 
 

- Part fixa:  El centre percebrà una part fixa mensual  de 2.197,84 euros 
corresponent a la  part proporcional del 90% de la quantitat assignada. 
 
 - Part variable: El 10% restant es farà efectiu al final de l'exercici, previ 
informe  emès per la regió sanitària corresponent, tal i com es determina 
en el document  “Descripció de les parts variables  dels programes de SM” 
annex a aquesta clàusula.   
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FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
 
MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
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Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
 
INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut, de 27 de gener de 1993, la present clàusula addicional està sotmesa a la 
ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona 12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
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CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-DOSENA           
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0800061D 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Hospitalització de Mitjana i Llarga Estada (Hospital Nuestra 
Señora del Carmen) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Ntra. Sra. del Carmen - Hos, 01811 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de maig de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
1. SECTORITZACIÓ 
 
L'entitat contractada atendrà, preferentment, la població dels sectors sanitaris Lleida 
ciutat i comarques, a l'Hospital Nuestra Señora del Carmen, situat a al c. Abéjar, s/n de 
Miralbueno i amb número de registre H08001036. 
 
2. ACTIVITAT   
 
El CatSalut ha previst contractar a l'entitat esmentada l'activitat que es detalla a 
continuació: 
 
a. Atenció als pacients amb retard mental (greu i profund): pacients amb un retard 
mental greu i profund i un trastorn mental afegit. 
 
El nombre d'estades contractades per a aquest concepte és de 0. 
 
b. Atenció als pacients amb trastorn mental sever d'alta dependència psiquiàtrica: 
persones amb trastorns mentals amb gran severitat psicopatològica perllongada 
d'evolució crònica, amb desadaptació social i familiar greu, és a dir, que necessiten una 
atenció psiquiàtrica tant terapèutica com rehabilitadora, intensiva, contenidora i 
continuada de durada mitjana de dos anys. 
 
El nombre d'estades contractades per a aquest concepte és de 0. 
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c. Atenció als pacients  amb trastorn mental sever en procés d'estudi. Inclou: 
 
- Pacients amb trastorn mental sever de baixa dependència psiquiàtrica: persones amb 
trastorn mental d'evolució crònica, amb desadaptació social i familiar que poden, 
mitjançant un abordatge apropiat, tornar a la comunitat (família, residències 
semiassistides, pisos semi-assistits, etc.) 
 
- Disminuïts psíquics lleus i moderats: pacients amb disminució psíquica lleu i moderada 
i un trastorn mental afegit. 
 
- Pacients psicogeriàtrics: pacients geriàtrics que en l'any en curs no passen a ser 
tributaris del Programa Vida als Anys. 
 
El nombre d'estades contractades per a  aquest concepte és de 2.501  
 
d. Serveis complementaris del procés de rehabilitació i reinserció dels pacients a 
la comunitat 
 
Aquests serveis contemplen l´activitat que genera en determinats pacients ingressats la 
rehabilitació i reinserció dels mateixos, per tal d´aconseguir una integració a la 
comunitat, treballant una pre-alta molt personalitzada i una vinculació molt estreta amb 
tots els recursos comunitaris existents per aquest tipus de pacients. Aquests serveis 
complementaris es poden donar tant en la pre-alta del pacient com posteriorment en la 
utilització de serveis comunitaris que actualment té la xarxa de salut mental, i poden 
referir-se als pacients definits als tres apartats (a., b. i c.) anteriorment esmentats. 
 
El nombre d'estades contractades per a  aquest concepte és de 0. 
 
e. Serveis especialitzats per a l´atenció a persones amb retard mental i greus 
trastorns de conducta.  

Es tracta de serveis especialitzats en l’atenció a persones amb retard mental i greus 
trastorns de conducta, amb uns requeriments assistencials similars als de les unitats 
d´hospitalització de subaguts. Són serveis d´utilització temporal, assegurant el retorn 
del pacient al centre d´origen quan s´hagi compensat la conducta distorsionada. 

 
El nombre d'estades contractades per a  aquest concepte és de 0. 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
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La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 1 d’aquesta clàusula 
s’efectuarà mensualment d’acord amb els criteris següents: 
 
- Part fixa: l'entitat percebrà una quantitat fixa mensual de 25.346,63 euros, 
corresponent  a la part proporcional del 95% de la quantitat global fixada en aquesta 
clàusula, prèvia presentació de  l’activitat realitzada durant el mes corresponent. 
 
- Part variable: al final de l'exercici, l'entitat podrà percebre fins el 5% de l'import global 
de la clàusula, en funció de l'avaluació del grau d'acompliment dels objectius del Pla de 
Salut que es determinen a l'apartat 4 d'aquesta clàusula.  
 
4. AVALUACIÓ 
 
El CatSalut, a més de fer el seguiment de l'acompliment de l'activitat pactada, avaluarà 
anualment els objectius dels diversos tipus de serveis d'internament de l'Hospitalització 
de Mitjana i Llarga Estada mitjançant els indicadors abans esmentats. 
 
5. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
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En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
6. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
7. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del CatSalut, de 27 de 
gener de 1993 de delegació de funcions d'aquest òrgan en el director del Servei, la 
present clàusula addicional està sotmesa a la ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del  
Servei Català de la Salut  Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental 
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CLÀUSULA ADDICIONAL QUARANTENA           
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ( en relació a 
l´Hospital Sagrat Cor), amb el NIF R0800061D actualment  Hermanas Hospitalarias 
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrat Cor amb el NIF R0801948A  i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut).  
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 
R0801948A 
Línia Assistencial: Assistència salut mental 
Activitat contractada: Hospitalització de Mitjana i Llarga Estada (Hospital Nuestra 
Señora del Carmen) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Ntra. Sra. del Carmen - Hos, 01811 
Període Clàusula: 1 de juny al 31 de desembre de 2013 
 
 
El Pla de Salut de Catalunya estableix els objectius i les polítiques d'actuació sanitària 
en funció de les necessitats i dels problemes de salut identificats a partir de l'anàlisi de 
la situació actual. 
 
1. SECTORITZACIÓ 
 
L'entitat contractada atendrà, preferentment, la població dels sectors sanitaris Lleida 
ciutat i comarques, a l'Hospital Nuestra Señora del Carmen, situat a al c. Abéjar, s/n de 
Miralbueno i amb número de registre H08001036. 
 
2. ACTIVITAT   
 
El CatSalut ha previst contractar a l'entitat esmentada l'activitat que es detalla a 
continuació: 
 
a. Atenció als pacients amb retard mental (greu i profund): pacients amb un retard 
mental greu i profund i un trastorn mental afegit. 
 
El nombre d'estades contractades per a aquest concepte és de 0. 
 
b. Atenció als pacients amb trastorn mental sever d'alta dependència psiquiàtrica: 
persones amb trastorns mentals amb gran severitat psicopatològica perllongada 
d'evolució crònica, amb desadaptació social i familiar greu, és a dir, que necessiten una 
atenció psiquiàtrica tant terapèutica com rehabilitadora, intensiva, contenidora i 
continuada de durada mitjana de dos anys. 
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El nombre d'estades contractades per a aquest concepte és de 0. 
 
c. Atenció als pacients  amb trastorn mental sever en procés d'estudi. Inclou: 
 
- Pacients amb trastorn mental sever de baixa dependència psiquiàtrica: persones amb 
trastorn mental d'evolució crònica, amb desadaptació social i familiar que poden, 
mitjançant un abordatge apropiat, tornar a la comunitat (família, residències 
semiassistides, pisos semi-assistits, etc.) 
 
- Disminuïts psíquics lleus i moderats: pacients amb disminució psíquica lleu i moderada 
i un trastorn mental afegit. 
 
- Pacients psicogeriàtrics: pacients geriàtrics que en l'any en curs no passen a ser 
tributaris del Programa Vida als Anys. 
 
El nombre d'estades contractades per a  aquest concepte és de 3.502  
 
d. Serveis complementaris del procés de rehabilitació i reinserció dels pacients a 
la comunitat 
 
Aquests serveis contemplen l´activitat que genera en determinats pacients ingressats la 
rehabilitació i reinserció dels mateixos, per tal d´aconseguir una integració a la 
comunitat, treballant una pre-alta molt personalitzada i una vinculació molt estreta amb 
tots els recursos comunitaris existents per aquest tipus de pacients. Aquests serveis 
complementaris es poden donar tant en la pre-alta del pacient com posteriorment en la 
utilització de serveis comunitaris que actualment té la xarxa de salut mental, i poden 
referir-se als pacients definits als tres apartats (a., b. i c.) anteriorment esmentats. 
 
El nombre d'estades contractades per a  aquest concepte és de 0. 
 
e. Serveis especialitzats per a l´atenció a persones amb retard mental i greus 
trastorns de conducta.  

Es tracta de serveis especialitzats en l’atenció a persones amb retard mental i greus 
trastorns de conducta, amb uns requeriments assistencials similars als de les unitats 
d´hospitalització de subaguts. Són serveis d´utilització temporal, assegurant el retorn 
del pacient al centre d´origen quan s´hagi compensat la conducta distorsionada. 

 
El nombre d'estades contractades per a  aquest concepte és de 0. 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El Servei Català de la Salut pagarà mensualment per les prestacions sanitàries 
definides en l’apartat 1 d’aquesta clàusula i d’acord amb els preus vigents publicats al 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 1 d’aquesta clàusula 
s’efectuarà mensualment d’acord amb els criteris següents: 
 
- Part fixa: l'entitat percebrà una quantitat fixa mensual de 25.350,10 euros, 
corresponent  a la part proporcional del 95% de la quantitat global fixada en aquesta 
clàusula, prèvia presentació de  l’activitat realitzada durant el mes corresponent. 
 
- Part variable: al final de l'exercici, l'entitat podrà percebre fins el 5% de l'import global 
de la clàusula, en funció de l'avaluació del grau d'acompliment dels objectius del Pla de 
Salut que es determinen a l'apartat 4 d'aquesta clàusula.  
 
4. AVALUACIÓ 
 
El CatSalut, a més de fer el seguiment de l'acompliment de l'activitat pactada, avaluarà 
anualment els objectius dels diversos tipus de serveis d'internament de l'Hospitalització 
de Mitjana i Llarga Estada mitjançant els indicadors abans esmentats. 
 
5. FACTURACIÓ 
 
La contraprestació econòmica dels serveis que l’ entitat presti es farà d’ acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació dels sistema de pagament dels 
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit dels Serveis Català 
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o 
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l’activitat contractada a 
càrrec del CatSalut es realitzaran d’ acord a les normes, manuals de facturació i 
instruccions vigents que determini el CatSalut. Aquestes factures s’hauran de presentar 
a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui 
objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades per tots els conceptes que s’ 
especifiquin a les clàusules addicionals del contracte o conveni vigent. 
 
Només seran objecte de facturació els serveis que es recullen a les clàusules 
addicionals anuals i pels règims assistencials i serveis establerts .  
 
L’entitat es compromet a no facturar al CatSalut l’import de l’assistència sanitària 
realitzada en els supòsits que l’import s’hagi de reclamar a tercers obligats al pagament, 
de conformitat amb l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització. 
 



 

 4

 
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per 
l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el 
pagament no li correspongui, quan en virtut de normes legals o reglamentàries, o de 
convenis o contractes, l’import de les atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a 
càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
L’entitat es compromet a aplicar les instruccions que emeti el CatSalut sobre facturació 
a tercers en l’àmbit de la seva competència.  
 
6. MODEL D’ASSIGNACIÓ DE BASE POBLACIONAL 
 
L’entitat, sempre que l’àmbit geogràfic on es presten els serveis objecte de la present 
contractació formi part del model d’assignació en base poblacional, es compromet a 
aplicar la normativa vigent i la que en el futur es pugui aprovar. 
 
Actualment està previst en el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 
sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut,en l’Ordre SLT/347/2011, d’1 de desembre, per la 
qual es regula el sistema de determinació de la càpita bàsica i els factors correctors 
corresponents al model d’assignació en base poblacional, regulat pel Decret 170/2010, 
de 16 de novembre, abans esmentat, i en l’ Ordre SLT/10/2013, de 21 de gener, per la 
qual es prorroga el termini establert en la disposició transitòria única de l’Ordre 
SLT/347/2011, d’1 de desembre, abans esmentada. 
 
7. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Direcció del CatSalut, de 27 de 
gener de 1993 de delegació de funcions d'aquest òrgan en el director del Servei, la 
present clàusula addicional està sotmesa a la ratificació d'aquest òrgan. 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  12 de 
noviembre de 2013. 
 
 
 
Josep Maria Padrosa i Macias   José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 


