1. CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUANTA-SETENA
Codi conveni: 781800812
Entre l’entitat: Consorci Sanitari Integral, i el Servei Català de la Salut (CatSalut)
Data conveni: 1 de maig de 2012.
Nom Entitat i NIF: Consorci Sanitari Integral, Q5856254G
Línia Assistencial: Atenció especialitzada hospitalària d’aguts
Activitat contractada: Resolució de llistes d’espera
Posició Pressupostària: D/251001000/4120/0000.
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital Dos de Maig, 00726
Període Clàusula: 1 de gener a 31 de desembre de 2017
2. ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT
El Pla de Salut de Catalunya fa explícits els objectius de la política sanitària que
s’articulen al voltant de la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, l’equitat i
l’eficiència a partir dels recursos disponibles.
Com a objectius globals de política sanitària en relació a la resolució de les llistes
d’espera es determina la reducció d’un 10% els pacients en llista d’espera quirúrgiques
per l’increment d’inclusions derivades de l’augment del pla de xoc de consulta externa i
proves diagnòstiques; la reducció d’un 50% el temps de demora en llistes d’espera de
proves diagnòstiques respecte a 31 de desembre de 2015; i la reducció d’un 50% el
temps de demora en llistes d’espera de primeres visites de consulta externa
d’especialitats respecte a 31 de desembre de 2015.
És per això que, d’acord amb les necessitats assistencials, la previsió d’actuacions en
relació a Intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i visites de consulta
externa d’especialitats per la resolució de les llistes d’espera existents es concreten,
pel que fa a aquesta entitat, en els procediments següents:
2.1 Activitats contractades:
2.1.1 Intervencions quirúrgiques
-

Es contracta activitat quirúrgica, d’acord amb el detall de procediments que
consten a l’Annex 1.

-

L’avaluació de l’assoliment de l’objectiu es basarà en l’acompliment del nombre
de casos contractats per cadascun dels procediments en llista (columna A de
l’Annex 1), i en la quantificació dels casos que queden fora del temps de garantia
o de referència (Columna B de l’Annex 1).
L’activitat contractada en aquest apartat, es comptabilitza a partir de l’activitat
base realitzada d’aquests procediments que, de forma ordinària, serà la de l’any
2016 i que es quantifica a l’Annex 1.

-

Sistema de pagament:
L’import màxim previst per l’activitat de procediments relacionats a l’Annex 1 és
de 1.326.077,20 €, que es farà efectiu d’acord amb els següents criteris:
* Mensualment:
- El 70% de l’import màxim previst, es farà efectiu en pagaments fixes
mensuals.
Mensualment, l’entitat ha de presentar l’activitat realitzada d’acord amb la
codificació que es determina al manual de facturació.
* Al final de l’exercici:
En funció del grau d’acompliment de l’activitat global acordada i del nombre de
casos fora del temps de garantia o de referència, es regularitzarà l’import
total
d’aquest apartat, atenent al gradient que es detalla al punt 2.2 d’aquesta
clàusula, i previ informe justificatiu realitzat per la Divisió d’Anàlisi de la Demanda
i l’Activitat de l’Àrea d’Atenció Sanitària del CatSalut.
Per mutu acord de les parts, es podrà modificar l’annex d’aquesta clàusula en
relació al nombre de procediments fixats, sempre i quan això no suposi un
increment de l’import màxim pactat.

2.1.2 Proves diagnòstiques:

-

Es contracta activitat de proves diagnòstiques, d’acord amb el detall que consta
a l’Annex 2.

-

L’avaluació de l’assoliment de l’objectiu es basarà en l’acompliment del nombre
de casos contractats de les proves en llista (Annex 2).

-

L’activitat contractada en aquest apartat, es comptabilitza a partir de l’activitat
base realitzada que, de forma ordinària, serà la de l’any 2016 i que es quantifica
a l’Annex 2.

-

Sistema de pagament:
L’import màxim previst per aquesta activitat és de - €, que es farà efectiu d’acord
amb els següents criteris:

* Mensualment:
- El 90% de l’import màxim previst, es farà efectiu en pagaments mensuals,
prèvia presentació de l’activitat realitzada d’acord amb la codificació que es
determina al manual de facturació.
* Al final de l’exercici:
En funció de l’assoliment de l’objectiu fixat es regularitzarà l’import total d’aquest
apartat, atenent al gradient que es detalla al punt 2.2 d’aquesta clàusula i
previ informe justificatiu realitzat per la Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat
de l’Àrea d’Atenció Sanitària del CatSalut.
Mensualment, l’entitat ha de presentar l’activitat realitzada d’acord amb la
codificació que es determina al manual de facturació.

2.1.3 Visites de consulta externa d’especialitats:

-

Es contracta activitat de primeres visites de consulta externa, d’acord amb el
detall que consta a l’Annex 3.

-

L’avaluació de l’assoliment de l’objectiu es basarà en l’acompliment del nombre
de casos contractats (Annex 3).

-

L’activitat contractada en aquest apartat, es comptabilitza a partir de l’activitat
base realitzada que, de forma ordinària, serà la de l’any 2016 i que es quantifica
a l’Annex 3.

-

Sistema de pagament:
L’import màxim previst per aquesta activitat és de - €, que es farà efectiu d’acord
amb els següents criteris:
* Mensualment:
- El 90% de l’import màxim previst, es farà efectiu en pagaments mensuals,
prèvia presentació de l’activitat realitzada.
* Al final de l’exercici:
En funció de l’assoliment de l’objectiu fixat es regularitzarà l’import total d’aquest
apartat, atenent al gradient que es detalla al punt 2.2 d’aquesta clàusula i
previ informe justificatiu realitzat per la Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat
de l’Àrea d’Atenció Sanitària del CatSalut.

2.2 Quantificació del grau d’assoliment dels objectius fixats en aquesta clàusula
addicional:
Per tal de regularitzar l’activitat contractada en aquesta clàusula addicional en relació a
les intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i visites de consulta externa
d’especialitats, es valorarà l’assoliment dels objectius en funció del següent gradient:
Assoliment > 90%:
Assoliment > 60% i fins el 90%:
Assoliment > 50% i fins el 60%:
Assoliment >20% i fins el 50%:
Assoliment  20%:

100% pagament de l’import màxim previst
Pagament de la part proporcional de l’import màxim previst
40% pagament de l’import màxim previst
20% pagament de l’import màxim previst
0% pagament de l’import màxim previst

S’entén per assoliment dels objectius, aquells que s’han especificat en cadascún dels
apartats i que, en el cas de les intervencions quirúrgiques, contemplen tant el
compromís en la realització dels casos contractats com la quantificació dels casos que
queden fora del temps de garantia o referència.
L’avaluació de l’acompliment dels objectius contemplarà els següents criteris:
- Intervencions quirúrgiques:
x

Activitat (60% de l’import màxim previst):
S’analitzarà el nivell d’acompliment de l’activitat aplicant el gradient anterior a
cadascun dels procediments i d’acord amb el seu pes específic.

x

Casos que queden fora del temps de garantia o referència (40% de l’import
màxim previst):
S’analitzarà globalment el volum de casos que queden fora del temps de
garantia o referència, aplicant el gradient assenyalat.

- Proves diagnòstiques:
x

S’analitzarà globalment el nivell d’acompliment de l’activitat, aplicant el gradient
assenyalat.

- Visites de consulta externa d’especialitats:
x

S’analitzarà globalment el nivell d’acompliment de l’activitat, aplicant el gradient
assenyalat.

Aquesta clàusula addicional no té compromís de continuïtat per propers exercicis.

3. 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.

4. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ

4.1 L’entitat es compromet en l’acompliment de les següents condicions:
-

Designació de la figura de gestor de llistes d’espera.
Articulació del mecanisme de gravació de trucades de derivació, exercint la pro
activitat.

4.2 Per tal de poder fer efectius els pagaments de l'activitat objecte d'aquesta clàusula,
el centre haurà de presentar mensualment la justificació de l'activitat realitzada
mitjançant factura i relació d'usuaris, d'acord amb els criteris que a tal efecte determini
el Servei Català de la Salut a les instruccions o normes vigents.
4.3 El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària.

5. 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.

6. LLOC, DATA I SIGNATURA
I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic a Barcelona.

David Elvira i Martínez
Director del
Servei Català de la Salut

Carlos Constante i Beitia
Director general del
Consorci Sanitari Integral

Annex 1

Relació de procediments

Intervenció de cataracta
Varices
Herniorrafia inguinal/fem oral
Colecistectom ia
Septoplàstia, rinoplàstia i int. pl. nas
Artroscòpia
Vasectom ia
Prostatectom ia
Alliberam ent canal carpiana
Am igdalectomia/adenoïdectom ia
Circum sició
Pròtesi de m aluc
Pròtesi de genoll
Histerectom ia
Fistulització ap. lacrim al cavitat nasal
Operacions d'orella m itjana i interna
Extracció quirúrgica de dent
Incisió o excisió de fístula anal
Procediments d'hemorroides (quiròfan)
Hernies um bilical, incisional i altres
Galindons i altres deform itats dit peu
Pat. intervertebral i radicular no instr
Cirurgia instrum entada del raquis
Obesitat m òrbida
Operacions m úscul, tendó i fàscia m à
Excisió lesió parts toves aparell locom .
Intervenció del Quist o si pilonidal
Excisió de lesió cutània
Procedim ents per incontinència urinària
Operacions Sistem a Nervios Central
Altres Operacions Sis. nervios perifèric
Operacions Sistema Endocri
Oper. Pterigi i altres oper. de cornea
Operacions de retina i iris
Op. de parpella i conjuntiva
Op. Musculatura ocular i globus
Cirurgia cardiaca
Altres operacions d'Orella
Altres op. nas i sins paranasals
Altres operacions ORL
Cirurgia Maxil·lofacial
Cirurgia Toràcica
Cirurgia Vascular
Operacions hem atològiques
Operacions de tub digestiu superior
Op. tub digestiu inferior i altres
Op. fetge, pàncrees i vies biliars
Operacions aparell urinari
Op. organs sexuals m asculins
Op. Organs sexuals fem enins
Operacions de m am a
Operacions d'os
Alt. op. d'estructures articulars
Reparacions articulars
Cirurgia reparadora pell i tegum ents
Altres procedim ents diagnòstics
Altres
TOTAL

Activitat base
realitzada

Casos contractats
en llista d'espera
2017 (A)

Pes específic per
procediment

Casos que queden
fora de temps de
garantia o referència
2017 (B)

1.414
336

200
-

15,90%
0,00%

0
0

322
133
183

-

0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0

203
-

-

0,00%
0,00%

0
0

112
108
-

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0

111
147

100
140

26,00%
58,10%

0
0

17
171
97
150
102

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0

158
95
47
36
4
14
29
86
36
69
5

-

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24
53

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0

-

-

0,00%
0,00%

0
0

3
3

-

0,00%
0,00%

0
0

31
-

-

0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0

-

-

0,00%
0,00%

0
0

24
2

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0

60
4

-

0,00%
0,00%

0
0

1
4.390

440

0,00%
0,00%
100,00%

0
0
0

Annex 2

Relació de proves diagnòstiques

Ecocardiografia
Ecografia abdominal
Ecografia ginecològica

Activitat base realitzada

Casos contractats en
llista d'espera 2017

156

0

1.117

0

12

0

Ecografia urològica

706

0

Colonoscòpia

427

0

Endoscòpies esofago-gàstriques

373

0

Tomografia axial computeritzada

937

0

Mamografia
Polisomnogrames
Ressonància magnètica
Ergometries
Electromiograma

0
144

0

2.092

0

48

0

219

0

Gammagrafies

Total

0

6.231

0

Annex 3

Consulta externa

Primeres visites

Activitat base realitzada

40.099

Casos contractats en llista
d'espera 2017

0

