
























 
 1.CLÀUSULA ADDICIONAL CENT CATORZENA 
 
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: Corresponsabilització en la gestió de la prestació 
farmacèutica amb recepta mèdica 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 03033 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de desembre de 2016 
 
 
2. ACTIVITAT 
 
2.1. Fixació dels paràmetres. 
 
2.1.1 S’entén per prestació farmacèutica als efectes d'aquesta clàusula la 
prescripció  en receptes del Servei Català de la Salut. 
 
2.1.2. Per a l’any 2016, el Servei Català de la Salut ha assignat  a l’Àrea de Gestió 
Assistencial (AGA) a la qual pertany, un pressupost de referència per a la prestació 
farmacèutica en recepta mèdica, en concepte de Despesa Màxima Assumible 
(DMA), (Annex 1) 
  
2.1.3 Aquesta DMA correspon a la despesa màxima assumible en què el conjunt 
d’unitats proveïdores d’una mateixa AGA  pot incórrer per la prestació farmacèutica 
als pacients assignats a l’AGA a la qual pertanyen, així com per la prestació 
farmacèutica a la població flotant corresponent a pacients d’altres AGA o d’altres 
comunitats autònomes així com a pacients estrangers.  
 
La Gerència de Farmàcia i del Medicament del Servei Català de la Salut farà arribar 
a l’entitat proveïdora la relació d’unitats proveïdores vinculades a aquesta entitat, en 
relació a l’AGA  a la qual pertanyen i segons la línia assistencial a la que 
corresponen. 
  
2.1.4 L’entitat contractada es corresponsabilitza en la gestió de la prestació  
farmacèutica de l’AGA a la qual pertany segons el que s’estableix a continuació:  
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- Si la despesa en la prestació farmacèutica de l’AGA d’acord amb el punt 2.1.3 

durant l'any 2016  és superior a la quantitat assignada en concepte de DMA per a 
aquesta anualitat, l’AGA presentarà un balanç negatiu i el conjunt d’unitats 
productives (UP) de l’AGA haurà de fer front al 10% del diferencial entre la despesa i 
la DMA assignada per al mateix exercici. En cap cas aquesta liquidació suposarà un 
import superior equivalent a un 1% de la DMA 2016 (un cop regularitzada si s’escau) 
de l’AGA. Una UP no pot percebre cap import si l’AGA té un balanç negatiu. 
 

- Si la despesa en la prestació farmacèutica de l’AGA d’acord amb el punt 2.1.3 
durant l'any   2016  és inferior a la quantitat assignada en concepte de DMA per a 
aquesta anualitat, l’AGA presentarà un balanç positiu i el conjunt d’UP de l’AGA 
percebrà un 10% del diferencial entre la despesa i la DMA assignada per al mateix 
exercici. En cap cas aquesta liquidació suposarà un import superior equivalent a un 
1% de la DMA 2016 (un cop regularitzada si s’escau) de l’AGA. Una UP no ha de fer 
front a cap import si l’AGA té un balanç positiu. 
 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
L’entitat contractada percebrà o haurà de fer front a una part dels imports resultats 
en funció del què correspongui aplicar segons els criteris especificats a l’apartat 
2.1.4.  
 
La quantitat a percebre o fer front dependrà de la línia assistencial a la qual pertanyi, 
i d’acord amb els percentatges de distribució especificats (Annex 1). 
 
Si dins d’una mateixa línia assistencial hi ha més d’una UP, la quantitat a percebre o 
fer front serà variable en funció del tamany i del nivell de qualitat/eficiència en la 
prescripció durant el 2016. D’aquesta manera: 
 

- Equips d’atenció primària: en funció de l’Índex de Qualitat de la Prestació 
Farmacèutica pel 2016 (IQF 2015) ajustat per població assignada a l’EAP pel 2016 
 

- Hospitals/CAP 2: en funció de l’indicador de “medicaments amb alternatives més 
adequades” de l’IQF 2016 ajustat pel volum de receptes prescrites  durant el 2016 
 

- Salut mental: en funció de l’indicador de “cost mitjà d’antipsicòtics atípics” de l’any 
2016 i d’acord amb els criteris metodològics de l’objectiu CSMA02 inclòs en la part 
variable dels contractes de compra de serveis, ajustat pel volum de receptes 
prescrites durant el 2016 
 

- Centres sociosanitaris: en funció de l’indicador de “medicaments amb alternatives 
més adequades” de l’IQF 2016 ajustat pel volum de receptes prescrites durant el 
2016 
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4. REGULARITZACIÓ 
 
4.1. Al final de l'exercici, la Gerència de Farmàcia i del Medicament del Servei 
Català de la Salut elaborarà un informe en el qual hi constaran els resultats de 
l'aplicació dels paràmetres establerts a l'apartat 2  
 
4.2. En el supòsit a què es refereix l’apartat 2.1.4, el Servei Català de la Salut 
aplicarà una regularització positiva o negativa per la quantitat que resulti d'acord 
amb els termes de l’apartat 3, i prèvia presentació de la corresponent factura de 
regularització. 
 
Alteració de les condicions objectives  
 
La quantitat assignada en concepte de DMA per a l'any 2016 es revisarà en els 
casos següents: 
 

a) Que s'adoptin mesures estructurals, no imputables a les entitats contractades del 
AGA, que incideixin en el nivell de la despesa farmacèutica de l’AGA per a aquest 
mateix exercici. En aquest cas, prèvia audiència a les entitats en representació de 
l’AGA, el Servei Català de la Salut establirà la nova DMA prioritzant l’aplicació dels 
mateixos criteris de càlcul que s'han utilitzat als efectes de la seva fixació inicial. 
 

b) Quan la diferència entre el creixement real que es produeixi a Catalunya l’any 2016 
respecte el 2015 i el creixement assignat a nivell de Catalunya (0,00%) sigui 
superior a un punt (en més o en  menys), el percentatge de creixement assignat a 
l’AGA s’augmentarà o disminuirà segons correspongui en un percentatge del 50% 
de l’esmentada diferència. 
 
En aquests supòsits, els resultats de l'aplicació dels paràmetres establerts a l'apartat 
2 es determinaran en base a la nova DMA resultant, que serà comunicada 
convenientment a les entitats proveïdores de l’AGA corresponent. 
 
5. INFORMACIÓ 
 
Per tal que es pugui dur a terme un seguiment periòdic, el Servei Català de la Salut 
facilitarà a l’ entitat contractada la informació relativa a la prescripció generada pels 
seus professionals. Aquesta informació es procurarà lliurar de forma periòdica en el 
termini màxim de 60 dies posteriors a la finalització del mes de què es tracti. 
 
6. PRESTACIÓ 
 
En tot cas, l'entitat contractada ha de garantir la qualitat i la suficiència de la 
prestació farmacèutica a la població. 
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7.  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, aquesta clàusula addicional està sotmesa a la ratificació del 
Consell esmentat. 
 
8.  LLOC, DATA i SIGNATURA 
 
I perquè consti, s'estén i signa el present document per duplicat, a Barcelona, 4 de 
juliol de 2017. 
 
 
 
 
 
David Elvira i Martínez     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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Annex 1 
 
 

    
ASSIGNACIONS PER LÍNIES     

Regió Sanitària Entitat proveïdora AGA Import DMA 
2016 EAP HOSPITALS SALUT 

MENTAL SOCIOSANITARI TOTAL 

                  
Catalunya Central Sagrat Cor - HHSCJ Anoia 22.310.133,75 € 78,87% 12,29% 8,05% 0,79% 100,00% 
    Berguedà 9.617.139,00 € 79,26% 14,08% 6,23% 0,43% 100,00% 
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CLÀUSULES ADDICIONALS al Conveni signat entre el Servei Català de la 
Salut (CatSalut), i el Departament de Benestar Social i Família, ara 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’entitat Germanes 
Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús en data 1/12/2007 
 
Període de vigència d’aquesta clàusula és des de l’u de gener de dos mil setze 
fins a trenta-u de desembre de dos mil setze. 
 
Atès el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de 
serveis socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig; la Llei 12/2007, 
d’octubre de Serveis Socials i la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de “Promoció 
de la Autonomia Personal i Atenció a las persones en situació de dependència”. 
 
D’acord amb les directrius que s’estableixen en el pla d’actuació social vigent, el 
Decret 215/1990, de 30 de juliol, de promoció i finançament de l’atenció 
sociosanitària i l’article 3 de l’Ordre de 15 de maig de 1991, per la qual es 
determinen les activitats d’assistència sociosanitària, es fixa l’activitat, tarifes i 
sistemes de pagament relatius al mòdul social dels serveis sociosanitaris  
 
D’acord amb el conveni signat entre l’Institut Català de la Salut (CatSalut) i el  
Departament de Benestar Social i Família, ara Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, de vinculació a la xarxa de centres d’internament d’utilització 
pública de Catalunya i de gestió de serveis sociosanitaris, aquest annex regula, 
entre d’altres, la contraprestació econòmica i el pagament del mòdul social dels 
serveis objecte d’aquest conveni: 
 
RÈGIM ECONÒMIC. 
 
1. Activitat concertada, tarifes i sistemes de facturació: 
 

  D’acord amb el desplegament del Pla d’Actuació Social vigent, l’activitat  
concertada del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de 2016 amb l’entitat 
Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús i Pins d’Or, amb el NIF 
numero R0801948A, titular del servei, és: 
 

ESTADES 01/01/2016- 31/12/2016 
 

Llarga estada sociosanitària Sagrat Cor 
 

23.000 

 

Hospital de dia Sagrat Cor 
Hospital de dia Pins d’Or 

 

                6.260 
                7.500 

 

PADES Sagrat Cor 
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Les tarifes de referència pel 2016, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula  
addicional quaranta-cinquena ide la LLEI 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2015 que  pròrroga la Cartera de Serveis 
Socials i actualitza el cost de referència, el mòdul social i el copagament, i l’Ordre 
SLT/266/2015, de 3 juliol, pel qual s’estableixen per l’any 2015 els preus unitaris i 
els valors corresponents a la contraprestació dels serveis duts a terme pels serveis 
sociosanitaris, queden de la següent manera: 

 

 Tarifa 2016 

Llarga estada sociosanitària 17,83 €/estada 

Hospital de dia amb menjador 8,04 €/estada 

Hospital de dia sense menjador 3,62 €/estada 

PADES 2.376,47 €/mes 

 
 
El pagament del mòdul social per part de la Direcció General de Protecció Social pel 
període d’u de gener del 2016 fins a trenta-u de desembre del 2016 serà a càrrec de la 

posició pressupostària D/251*/315H/0000 fins a un màxim 549.238,04 €. 
 

La facturació de les estades anuals contractades s’ha de distribuir de manera 
proporcional i uniforme al llarg dels 12 mesos de l’any i només s’admetrà una 
desviació mensual màxima del 20% d’aquesta proporció. En còmput anual, en 
cap cas es podrà facturar un nombre d’estades superior al contractat. 

 
Pel que fa a les estades d’hospital de dia, el nombre màxim d'estades per usuari i 
mes que l’entitat prestadora del servei pot facturar únicament podrà correspondre 
als dies laborables del mes (de dilluns a divendres), exclosos dissabtes, 
diumenges i festius. 

 
La facturació s’efectuarà segons les instruccions establertes per la Direcció 
General de Protecció Social.  

 
La facturació per al pagament de l’activitat es presentarà al Servei de Recursos 
Aliens abans del 5è dia hàbil del mes següent al qual faci referència. 

 
 
2. Aportacions dels usuaris. 
 

Atès l’article 8.2 del Decret 215/1990, de 30 de juliol, de promoció i finançament 
de l’atenció sociosanitària, s’autoritza l’entitat perquè pugui realitzar la gestió del 
cobrament de l’aportació de l’usuari al mòdul social, per compte i en nom del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en la quantia i límits 
reglamentàriament establerts i percebre-les directament com a quantitats a 



  

Passeig del Taulat, 266-270  3 de 4 
08019 Barcelona 
Tel. 93 483 10 00  

 

deduir del preu del concert. Les quantitats recaptades per aquest concepte seran 
deduïdes de la facturació, amb diferència de l’import íntegre i l’import líquid 
resultant, d’acord amb els models de facturació proporcionats pel Departament 
de Treball, Afers Social i Famílies. 
 
Aprofitem per recordar-vos que l’import total que percep una entitat per un servei 
contractat i prestat prové, d’una banda de l’import líquid que abona el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i de l’altra, de les aportacions 
que realitzen els usuaris (copagament). Per aquest motiu, un cop facturat el total 
anual d’estades contractades, no es podran facturar estades addicionals ni es 
podrà cobrar cap aportació als usuaris ingressats. 
 
Les contingències en la gestió del rescabalament de l’aportació de l’usuari per 
part de l’entitat seguiran les Instruccions de la Direcció General de Protecció 
Social. 

 
 

Servei d’hospital de dia sociosanitari: 
 
D’acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, per als 
esmentats usuaris el copagament màxim per al 2016 serà de 4,27€. 
 

Que, d’acord amb el que estableix l’Ordre de 20 de març de 1992, article 2.1.1, 
“Quant als Hospitals de Dia, solament serà exigible l’aportació corresponent al 
servei de menjador”. 
 

Pel que fa a les estades d’hospital de dia, el nombre màxim d'estades per usuari i 
mes que l’entitat prestadora del servei pot facturar únicament podrà correspondre 
als dies laborables del mes (de dilluns a divendres), exclosos dissabtes, 
diumenges i festius. 
  

L’entitat lliurarà mensualment a l’usuari un rebut amb la quantitat aportada. 
 
 
 

Servei de llarga estada sociosanitària: 
 
L’usuari que gaudeix dels serveis de llarga estada, farà l’aportació econòmica pel 
mòdul de suport social - tal i com s’estableix a l’article 8 del Decret 215/1990, de 
30 de juliol, de promoció i finançament de l’atenció sociosanitària - fins a una 
aportació màxima que no podrà superar les tarifes vigents respecte a aquest 
mòdul. 

 
   L’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, estableix els criteris per determinar la 

capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei 
no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació 
de dependència que estableix la Cartera de Serveis Socials. 
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  Mitjançant informe de l’Assessoria Jurídica d’aquest Departament s’estableix que 
l’Ordre BSF/130/2014 és d’aplicació també per a les estades en llarga estada que 
no tinguin grau protegit de dependència.  

 
  Com sigui que no és un servei gratuït, la persona beneficiària haurà de fer una 

aportació econòmica mensual mentre en gaudeixi, a partir dels 30 dies d’estada 
tal i com estableix l’Ordre 338/2013, de 17 de desembre, per la qual es modifica  

  l’Ordre SLT/235/2013, de 9 de setembre, per la qual s’estableixen per a l’any 
2013 els valors de les unitats de pagament per a la contraprestació dels serveis 
duts a terme pels centres sociosanitaris.  

 

En el cas dels usuaris amb dependència a qui s’hagi d’elaborar un Pla 
Individualitzat d’Atenció (PIA), aquest haurà d’estar resolt en 60 dies.  

 

Com en el cas anterior, l’entitat lliurarà mensualment a l’usuari un rebut amb la 
quantitat aportada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per autorització de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies 
      (Resolució de 1 de juny de 2016) 

 El director general de Protecció Social                       Entitat Proveïdora 
Joan Ramon Ruíz i Nogueras                                   Germanes Hospitalàries del  
       Sagrat Cor de Jesús 
 
 
 

 
 
 
 

Barcelona, 7 d’octubre de 2016 
 



 
 1.CLÀUSULA ADDICIONAL CENT TRETZENA 
 
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: Corresponsabilització en la gestió de la prestació 
farmacèutica amb recepta mèdica 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 00639 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de desembre de 2016 
 
 
2. ACTIVITAT 
 
2.1. Fixació dels paràmetres. 
 
2.1.1 S’entén per prestació farmacèutica als efectes d'aquesta clàusula la 
prescripció  en receptes del Servei Català de la Salut. 
 
2.1.2. Per a l’any 2016, el Servei Català de la Salut ha assignat  a l’Àrea de Gestió 
Assistencial (AGA) a la qual pertany, un pressupost de referència per a la prestació 
farmacèutica en recepta mèdica, en concepte de Despesa Màxima Assumible 
(DMA), (Annex 1) 
  
2.1.3 Aquesta DMA correspon a la despesa màxima assumible en què el conjunt 
d’unitats proveïdores d’una mateixa AGA  pot incórrer per la prestació farmacèutica 
als pacients assignats a l’AGA a la qual pertanyen, així com per la prestació 
farmacèutica a la població flotant corresponent a pacients d’altres AGA o d’altres 
comunitats autònomes així com a pacients estrangers.  
 
La Gerència de Farmàcia i del Medicament del Servei Català de la Salut farà arribar 
a l’entitat proveïdora la relació d’unitats proveïdores vinculades a aquesta entitat, en 
relació a l’AGA  a la qual pertanyen i segons la línia assistencial a la que 
corresponen. 
  
2.1.4 L’entitat contractada es corresponsabilitza en la gestió de la prestació  
farmacèutica de l’AGA a la qual pertany segons el que s’estableix a continuació:  
 
 

- Si la despesa en la prestació farmacèutica de l’AGA d’acord amb el punt 2.1.3 
 



 
durant l'any 2016  és superior a la quantitat assignada en concepte de DMA per a 
aquesta anualitat, l’AGA presentarà un balanç negatiu i el conjunt d’unitats 
productives (UP) de l’AGA haurà de fer front al 10% del diferencial entre la despesa i 
la DMA assignada per al mateix exercici. En cap cas aquesta liquidació suposarà un 
import superior equivalent a un 1% de la DMA 2016 (un cop regularitzada si s’escau) 
de l’AGA. Una UP no pot percebre cap import si l’AGA té un balanç negatiu. 
 

- Si la despesa en la prestació farmacèutica de l’AGA d’acord amb el punt 2.1.3 
durant l'any   2016  és inferior a la quantitat assignada en concepte de DMA per a 
aquesta anualitat, l’AGA presentarà un balanç positiu i el conjunt d’UP de l’AGA 
percebrà un 10% del diferencial entre la despesa i la DMA assignada per al mateix 
exercici. En cap cas aquesta liquidació suposarà un import superior equivalent a un 
1% de la DMA 2016 (un cop regularitzada si s’escau) de l’AGA. Una UP no ha de fer 
front a cap import si l’AGA té un balanç positiu. 
 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
L’entitat contractada percebrà o haurà de fer front a una part dels imports resultats 
en funció del què correspongui aplicar segons els criteris especificats a l’apartat 
2.1.4.  
 
La quantitat a percebre o fer front dependrà de la línia assistencial a la qual pertanyi, 
i d’acord amb els percentatges de distribució especificats (Annex 1). 
 
Si dins d’una mateixa línia assistencial hi ha més d’una UP, la quantitat a percebre o 
fer front serà variable en funció del tamany i del nivell de qualitat/eficiència en la 
prescripció durant el 2016. D’aquesta manera: 
 

- Equips d’atenció primària: en funció de l’Índex de Qualitat de la Prestació 
Farmacèutica pel 2016 (IQF 2015) ajustat per població assignada a l’EAP pel 2016 
 

- Hospitals/CAP 2: en funció de l’indicador de “medicaments amb alternatives més 
adequades” de l’IQF 2016 ajustat pel volum de receptes prescrites  durant el 2016 
 

- Salut mental: en funció de l’indicador de “cost mitjà d’antipsicòtics atípics” de l’any 
2016 i d’acord amb els criteris metodològics de l’objectiu CSMA02 inclòs en la part 
variable dels contractes de compra de serveis, ajustat pel volum de receptes 
prescrites durant el 2016 
 

- Centres sociosanitaris: en funció de l’indicador de “medicaments amb alternatives 
més adequades” de l’IQF 2016 ajustat pel volum de receptes prescrites durant el 
2016 

 
 
 
 



 
4. REGULARITZACIÓ 
 
4.1. Al final de l'exercici, la Gerència de Farmàcia i del Medicament del Servei 
Català de la Salut elaborarà un informe en el qual hi constaran els resultats de 
l'aplicació dels paràmetres establerts a l'apartat 2  
 
4.2. En el supòsit a què es refereix l’apartat 2.1.4, el Servei Català de la Salut 
aplicarà una regularització positiva o negativa per la quantitat que resulti d'acord 
amb els termes de l’apartat 3, i prèvia presentació de la corresponent factura de 
regularització. 
 
Alteració de les condicions objectives  
 
La quantitat assignada en concepte de DMA per a l'any 2016 es revisarà en els 
casos següents: 
 

a) Que s'adoptin mesures estructurals, no imputables a les entitats contractades del 
AGA, que incideixin en el nivell de la despesa farmacèutica de l’AGA per a aquest 
mateix exercici. En aquest cas, prèvia audiència a les entitats en representació de 
l’AGA, el Servei Català de la Salut establirà la nova DMA prioritzant l’aplicació dels 
mateixos criteris de càlcul que s'han utilitzat als efectes de la seva fixació inicial. 
 

b) Quan la diferència entre el creixement real que es produeixi a Catalunya l’any 2016 
respecte el 2015 i el creixement assignat a nivell de Catalunya (0,00%) sigui 
superior a un punt (en més o en  menys), el percentatge de creixement assignat a 
l’AGA s’augmentarà o disminuirà segons correspongui en un percentatge del 50% 
de l’esmentada diferència. 
 
En aquests supòsits, els resultats de l'aplicació dels paràmetres establerts a l'apartat 
2 es determinaran en base a la nova DMA resultant, que serà comunicada 
convenientment a les entitats proveïdores de l’AGA corresponent. 
 
5. INFORMACIÓ 
 
Per tal que es pugui dur a terme un seguiment periòdic, el Servei Català de la Salut 
facilitarà a l’ entitat contractada la informació relativa a la prescripció generada pels 
seus professionals. Aquesta informació es procurarà lliurar de forma periòdica en el 
termini màxim de 60 dies posteriors a la finalització del mes de què es tracti. 
 
6. PRESTACIÓ 
 
En tot cas, l'entitat contractada ha de garantir la qualitat i la suficiència de la 
prestació farmacèutica a la població. 
  

 



 
7.  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, aquesta clàusula addicional està sotmesa a la ratificació del 
Consell esmentat. 
 
8.  LLOC, DATA i SIGNATURA 
 
I perquè consti, s'estén i signa el present document per duplicat, a Barcelona, 4 de 
juliol de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Elvira i Martínez     José María Peña i Sáez 
Director del Gerent del Sagrat Cor, 
Servei Català de la Salut   Hermanas Hospitalarias Sagrado 

Corazón de Jesús 
 
 

 



 
Annex 1 

 
 

    
ASSIGNACIONS PER LÍNIES     

Regió 
Sanitària Entitat proveïdora AGA Import DMA 

2016 EAP HOSPITALS SALUT 
MENTAL SOCIOSANITARI TOTAL 

                  
Barcelona Sagrat Cor - HHSCJ Alt Penedès 17.673.623,29 € 81,89% 12,02% 5,10% 0,99% 100,00% 
    Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 83.790.355,00 € 86,15% 8,83% 4,62% 0,40% 100,00% 
    Baix Llobregat Nord 27.989.293,00 € 85,31% 9,29% 4,51% 0,89% 100,00% 
    Garraf 27.217.574,00 € 77,59% 14,37% 6,73% 1,31% 100,00% 
    Anoia 22.310.133,75 € 78,87% 12,29% 8,05% 0,79% 100,00% 
    Berguedà 9.617.139,00 € 79,26% 14,08% 6,23% 0,43% 100,00% 
                  

 

















































 

1.CLÀUSULA ADDICIONAL CENT-DOSENA       
    
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús; 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; Sagrat 
Cor, R0801948A 
Línia Assistencial: Atenció Salut Mental  
Activitat contractada: Hospitalització parcial per adolescents 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Sagrat Cor - Hos, 05080 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de desembre de 2016 
 
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 abasta 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, 
especialment si comporten risc de cronificació.  
 
2. ACTIVITAT 

 
El servei d'hospitalització parcial per a l’atenció a la població adolescent És un dispositiu 
assistencial de caràcter secundari, on es duen a terme tractaments intensius de curta o  
mitjana durada, en un marc institucional temporal i ambulatori, que permet evitar l’ingrés 
total o bé escurçar-ne la seva durada, i conseqüentment la desvinculació i pèrdua de 
contacte amb l’entorn familiar, social i educatiu. 
  
Funcions : 
  

• Atenció a la població adolescent en situació de crisi que requereix un abordatge 
terapèutic intensiu i pluridimensional, i mantenir el contacte amb l’entorn familiar i 
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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 

una continuïtat assistencial intensiva que promogui la reincorporació al sistema 
escolar i a la comunitat. 

• Es disposarà d’una “aula educativa en el propi hospital” amb un mestre destinat 
pel departament d’Ensenyament, que tindrà com a funcions donar resposta a les 
necessitats educatives i la continuïtat al procés educatiu i de reincorporació 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. 

• Si s’escau, aquests centres caldrà que actuïn aplicant les mesures preventives  
        assistencials per l’atenció als trastorns de comportament alimentari (anorèxia  
        i   bulímia). 

 
L’activitat contractada és de: 
 

 
Altes:    29 
Estada  mitjana:   120 
Estades:    3.480 
Tarifa:    118,21 euros/estada 

  
 

Aquesta activitat es durà a terme a l'Hospital de Dia , situat al carrer de Sant Genís de 
Rocafort, núms. 8-10 de la localitat de Martorell (Barcelona) i amb el número de registre 
E08717623. 

 
El Servei Català de la Salut pagarà un total de  411.370,80 EUR en concepte 
d’aquesta contractació   

 
3. SECTORITZACIÓ 
 
S'atendrà, preferentment, la població infantil i juvenil dels sectors de Baix Llobregat 
Centre i Nord. 
 
4.  SISTEMA DE PAGAMENT 
 
La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 2 d'aquesta clàusula 
s'efectuarà mensualment d'acord amb els criteris següents: 
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4.1 Part fixa 
 
El centre percebrà un import fixa mensual corresponent  a la  part proporcional del 95% 
de la quantitat global fixada en aquesta clàusula. 
 
4.2. Part variable 
 
El 5% restant està subjecte a l’informe que realitzi la regió sanitària corresponent, i que 
es basarà en els objectius que es determinin. 
 
5. AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut, a més de fer el seguiment de l'activitat pactada, avaluarà 
anualment el grau de compliment dels objectius que l’Àrea d’Atenció Sanitària i la regió 
sanitària corresponent determinin. 
 

6. 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. 
 

7. FACTURACIÓ 
 
La facturació corresponent a la contraprestació econòmica resultant de l’aplicació del 
sistema de pagament a l’activitat contractada es realitzarà d’acord amb el que s’indica 
en els manuals de facturació i amb les normes i instruccions que dicti el CatSalut al 
respecte. 

 
Tanmateix els criteris per determinar quina activitat pot ser facturable a càrrec del 
CatSalut, s’especifiquen en els esmentats manuals de facturació i les normes i 
instruccions que el complementen.          
 
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, o hagi de ser a càrrec de les entitats o tercers 
corresponents.  
 
7. 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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8. 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, aquesta clàusula addicional està sotmesa a la ratificació del 
Consell esmentat. 
 
9.  LLOC, DATA i SIGNATURA 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,    24 de febrer 
de 2017. 
 
 
 
 
David Elvira i Martínez    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 NORANTA-SETENA          
     
Codi conveni: 782527412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús; 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; Sagrat 
Cor, R0801948A 
Línia Assistencial: Atenció 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 desembre de 2016 
 
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. 
 
2. ACTIVITAT 
 
El Servei Català de la Salut pagarà un total de 275.913,18 euros en concepte d’aquesta 
contractació de d'internament de l'hospitalització de mitjana i llarga estada d’acord amb 
la distribució següent: 
 
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. 
 
c. Atenció als pacients  amb trastorn mental sever en procés d'estudi. Inclou: 
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- 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 :  
 
Nº de estades : 4.993  (inclou un decrement de 122 estades a partir de l’1/9/2016) 
Tarifa:   55,26 euros/estada 
Import: 275.913,18 euros (inclou un decrement de 6.741,72 euros a partir de 

l’1/9/2016) 
 
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. 
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3. 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. 
 
4. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
La facturació de les prestacions sanitàries definides en el punt 2 d'aquesta clàusula 
s'efectuarà mensualment d'acord amb els criteris següents: 
 
4.1 Sistema de pagament  
 
4.1.1 Part fixa 
 
L'entitat percebrà una quantitat fixa corresponent  a la part proporcional del 95% de la 
quantitat global fixada per aquest període, prèvia presentació de  l’activitat realitzada 
durant el mes corresponent. 
 
4.2. Part variable  
 
Al final del període, l'entitat podrà percebre fins el 5% de l'import global d’aquest 
període, en funció a l’informe que realitzi la regió sanitària corresponent, i que es basarà 
en els objectius que es determinin.  
 
5. AVALUACIÓ 
 
El Servei Català de la Salut, a més de fer el seguiment de l'activitat pactada, avaluarà 
anualment el grau de compliment dels objectius que l’Àrea d’Atenció Sanitària i la regió 
sanitària corresponent determinin. 
 
6. FACTURACIÓ 
 
La facturació corresponent a la contraprestació econòmica resultant de l’aplicació del 
sistema de pagament a l’activitat contractada es realitzarà d’acord amb el que s’indica 
en els manuals de facturació i amb les normes i instruccions que dicti el CatSalut al 
respecte. 

 
Tanmateix els criteris per determinar quina activitat pot ser facturable a càrrec del 
CatSalut, s’especifiquen en els esmentats manuals de facturació i les normes i 
instruccions que el complementen.          
 
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 
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pagament no li correspongui, o hagi de ser a càrrec de les entitats o tercers 
corresponents  
 
7. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
8. 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, aquesta clàusula addicional està sotmesa a la ratificació del 
Consell esmentat. 
 
9.  LLOC, DATA i SIGNATURA 
 
I, perquè consti, se signa el present document per duplicat, a Barcelona,  24 de febrer 
de 2017. 
 
 
 
David Elvira i Martínez    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-UNENA            
      
Codi conveni: 783527413 
Entre l’entitat:: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús; Sagrat Cor, 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), i el Servei Català de la Salut 
(CatSalut) 
Data conveni: 1 de desembre de 2013                                      
Nom Entitat i NIF: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús; 
Sagrat Cor, R0801948A  
Línia Assistencial: Atenció Sociosanitària 
Activitat contractada: Corresponsabilització en la gestió de la prestació 
farmacèutica amb recepta mèdica 
Posició Pressupostària: D/251001100/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital del Sagrat Cor de Jesús, 00924 
Període Clàusula: 1 de gener a 31 de desembre de 2016 
 
 
2. ACTIVITAT 
 
2.1. Fixació dels paràmetres. 
 
2.1.1 S’entén per prestació farmacèutica als efectes d'aquesta clàusula la 
prescripció  en receptes del Servei Català de la Salut. 
 
2.1.2. Per a l’any 2016, el Servei Català de la Salut ha assignat  a l’Àrea de Gestió 
Assistencial (AGA) a la qual pertany, un pressupost de referència per a la prestació 
farmacèutica en recepta mèdica, en concepte de Despesa Màxima Assumible 
(DMA), (Annex 1) 
  
2.1.3 Aquesta DMA correspon a la despesa màxima assumible en què el conjunt 
d’unitats proveïdores d’una mateixa AGA  pot incórrer per la prestació farmacèutica 
als pacients assignats a l’AGA a la qual pertanyen, així com per la prestació 
farmacèutica a la població flotant corresponent a pacients d’altres AGA o d’altres 
comunitats autònomes així com a pacients estrangers.  
 
La Gerència de Farmàcia i del Medicament del Servei Català de la Salut farà arribar 
a l’entitat proveïdora la relació d’unitats proveïdores vinculades a aquesta entitat, en 
relació a l’AGA  a la qual pertanyen i segons la línia assistencial a la que 
corresponen. 
  
2.1.4 L’entitat contractada es corresponsabilitza en la gestió de la prestació  
farmacèutica de l’AGA a la qual pertany segons el que s’estableix a continuació:  
 
 
 



 

 

 

 
- Si la despesa en la prestació farmacèutica de l’AGA d’acord amb el punt 2.1.3 

durant l'any 2016  és superior a la quantitat assignada en concepte de DMA per a 
aquesta anualitat, l’AGA presentarà un balanç negatiu i el conjunt d’unitats 
productives (UP) de l’AGA haurà de fer front al 10% del diferencial entre la despesa i 
la DMA assignada per al mateix exercici. En cap cas aquesta liquidació suposarà un 
import superior equivalent a un 1% de la DMA 2016 (un cop regularitzada si s’escau) 
de l’AGA. Una UP no pot percebre cap import si l’AGA té un balanç negatiu. 
 

- Si la despesa en la prestació farmacèutica de l’AGA d’acord amb el punt 2.1.3 
durant l'any   2016  és inferior a la quantitat assignada en concepte de DMA per a 
aquesta anualitat, l’AGA presentarà un balanç positiu i el conjunt d’UP de l’AGA 
percebrà un 10% del diferencial entre la despesa i la DMA assignada per al mateix 
exercici. En cap cas aquesta liquidació suposarà un import superior equivalent a un 
1% de la DMA 2016 (un cop regularitzada si s’escau) de l’AGA. Una UP no ha de fer 
front a cap import si l’AGA té un balanç positiu. 
 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
L’entitat contractada percebrà o haurà de fer front a una part dels imports resultats 
en funció del què correspongui aplicar segons els criteris especificats a l’apartat 
2.1.4.  
 
La quantitat a percebre o fer front dependrà de la línia assistencial a la qual pertanyi, 
i d’acord amb els percentatges de distribució especificats (Annex 1). 
 
Si dins d’una mateixa línia assistencial hi ha més d’una UP, la quantitat a percebre o 
fer front serà variable en funció del tamany i del nivell de qualitat/eficiència en la 
prescripció durant el 2016. D’aquesta manera: 
 

- Equips d’atenció primària: en funció de l’Índex de Qualitat de la Prestació 
Farmacèutica pel 2016 (IQF 2015) ajustat per població assignada a l’EAP pel 2016 
 

- Hospitals/CAP 2: en funció de l’indicador de “medicaments amb alternatives més 
adequades” de l’IQF 2016 ajustat pel volum de receptes prescrites  durant el 2016 
 

- Salut mental: en funció de l’indicador de “cost mitjà d’antipsicòtics atípics” de l’any 
2016 i d’acord amb els criteris metodològics de l’objectiu CSMA02 inclòs en la part 
variable dels contractes de compra de serveis, ajustat pel volum de receptes 
prescrites durant el 2016 
 

- Centres sociosanitaris: en funció de l’indicador de “medicaments amb alternatives 
més adequades” de l’IQF 2016 ajustat pel volum de receptes prescrites durant el 
2016 
 



 

 

 

 
4. REGULARITZACIÓ 
 
4.1. Al final de l'exercici, la Gerència de Farmàcia i del Medicament del Servei 
Català de la Salut elaborarà un informe en el qual hi constaran els resultats de 
l'aplicació dels paràmetres establerts a l'apartat 2  
 
4.2. En el supòsit a què es refereix l’apartat 2.1.4, el Servei Català de la Salut 
aplicarà una regularització positiva o negativa per la quantitat que resulti d'acord 
amb els termes de l’apartat 3, i prèvia presentació de la corresponent factura de 
regularització. 
 
Alteració de les condicions objectives  
 
La quantitat assignada en concepte de DMA per a l'any 2016 es revisarà en els 
casos següents: 
 

a) Que s'adoptin mesures estructurals, no imputables a les entitats contractades del 
AGA, que incideixin en el nivell de la despesa farmacèutica de l’AGA per a aquest 
mateix exercici. En aquest cas, prèvia audiència a les entitats en representació de 
l’AGA, el Servei Català de la Salut establirà la nova DMA prioritzant l’aplicació dels 
mateixos criteris de càlcul que s'han utilitzat als efectes de la seva fixació inicial. 
 

b) Quan la diferència entre el creixement real que es produeixi a Catalunya l’any 2016 
respecte el 2015 i el creixement assignat a nivell de Catalunya (0,00%) sigui 
superior a un punt (en més o en  menys), el percentatge de creixement assignat a 
l’AGA s’augmentarà o disminuirà segons correspongui en un percentatge del 50% 
de l’esmentada diferència. 
 
En aquests supòsits, els resultats de l'aplicació dels paràmetres establerts a l'apartat 
2 es determinaran en base a la nova DMA resultant, que serà comunicada 
convenientment a les entitats proveïdores de l’AGA corresponent. 
 
5. INFORMACIÓ 
 
Per tal que es pugui dur a terme un seguiment periòdic, el Servei Català de la Salut 
facilitarà a l’ entitat contractada la informació relativa a la prescripció generada pels 
seus professionals. Aquesta informació es procurarà lliurar de forma periòdica en el 
termini màxim de 60 dies posteriors a la finalització del mes de què es tracti. 
 
6. PRESTACIÓ 
 
En tot cas, l'entitat contractada ha de garantir la qualitat i la suficiència de la 
prestació farmacèutica a la població. 
 
 



 

 

 

 
 
7.  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, aquesta clàusula addicional està sotmesa a la ratificació del 
Consell esmentat. 
 
8.  LLOC, DATA i SIGNATURA 
 
I perquè consti, s'estén i signa el present document per duplicat, a Barcelona, 3 de 
juliol de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
David Elvira Martínez       Jose M. Peña i Sáez 
Director del      Gerent de Hermanas Hospitalaries    
Servei Català de la Salut Sagrado Corazón de Jesús 

- Sagrat Cor 
 
 
 



 

 

 

Annex 1 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
 

Regió Sanitària Entitat proveïdora AGA Import DMA 2016 EAP HOSPITALS SALUT MENTAL SOCIOSANITARI TOTAL

Barcelona Sagrat Cor - HHSCJ Alt Penedès 17.673.623,29 € 81,89% 12,02% 5,10% 0,99% 100,00%

Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 83.790.355,00 € 86,15% 8,83% 4,62% 0,40% 100,00%

Baix Llobregat Nord 27.989.293,00 € 85,31% 9,29% 4,51% 0,89% 100,00%

Garraf 27.217.574,00 € 77,59% 14,37% 6,73% 1,31% 100,00%

Anoia 22.310.133,75 € 78,87% 12,29% 8,05% 0,79% 100,00%

Berguedà 9.617.139,00 € 79,26% 14,08% 6,23% 0,43% 100,00%

ASSIGNACIONS PER LÍNIES














































