
1. CLÀUSULA ADDICIONAL SEIXANTA-NOVENA

Codi conveni: 781500413
Entre l’entitat: Consorci Sanitari Integral, i el Servei Català de la Salut (CatSalut)
Data conveni: 1 de gener de 2013                               
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 General de l’Hospitalet de Llobregat i 
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, 05994
Període Clàusula: 1 de gener a 31 de desembre de 2018

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 cal donar continuïtat  a les actuacions de contractació iniciades durant 
l’exercici anterior.

L’optimització en termes de resultats assistencials dels recursos addicionals previstos, 
es concreta en garantir la priorització, disminuir cues i temps d’espera d’acord amb la 
gravetat de la patologia i les condicions socioeconòmiques i laborals de la persona, i 
vetllar per l’equitat territorial.

És per això que, d’acord amb les necessitats assistencials, es concreten a continuació 
els objectius a assolir i les actuacions a dur a terme en relació a l’activitat 
d’intervencions quirúrgiques per la resolució de les llistes d’espera existents:

- L’objectiu és la reducció de les llistes d’espera d’activitat quirúrgica.

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

- L’import màxim previst en aquest apartat és de 880.355,00 €. El 70% d’aquest 
import es farà efectiu en pagaments fixes mensuals i tindrà la consideració de 
pagaments a compte.

- En funció dels objectius assolits, al final de l’any es regularitzarà la totalitat dels 
imports abonats per aquest concepte al llarg de l’exercici, previ informe de la 
regió sanitària corresponent. 



- L’informe d’avaluació haurà de justificar l’acompliment del nombre de casos 
realitzats, i determinarà el grau d’acompliment global dels objectius 
d’intervencions quirúrgiques d’aquesta clàusula. Només es podran 
comptabilitzar, a efectes d’avaluació d’aquesta clàusula, els casos que suposin 
un increment respecte l’activitat global d’altes quirúrgiques realitzades durant 
l’exercici 2017 (excloses les altes del pla de xoc 2017).

- L’import definitiu a liquidar serà proporcional al grau d’acompliment global dels 
objectius d’intervencions quirúrgiques d’aquesta clàusula..

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 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.

4.2 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. 

Adrià Comella Carnicé           Carlos Constante i Beitia
Director del        Director general del
Servei Català de la Salut Consorci Sanitari Integral



Annex 1

Relació de procediments

Alliberament canal carpiana
Altres operacions d'estructures articulars
Altres operacions de nas i sins paranasals
Altres operacions d'orella
Altres operacions ORL
Altres operacions sistema nerviós perifèric
Amigdalectomia/adenoidectomia
Artroscòpia
Circumcisió
Cirurgia maxil·lofacial
Cirurgia reparadora pell i teguments
Colecistectomia
Excisió de lesió cutània
Excisió lesió parts toves aparell locom.
Extracció quirúrgica de dent
Fistulització ap. lacrimal cavitat nasal
Galindons i altres deformitats dit peu
Hèrnies umbilical, incisional i altres
Herniorràfia inguinal/femoral
Incisió o excisió de fístula anal
Intervenció de cataracta
Intervenció del quist o si pilonidal
Oper. pterigi i altres oper. de còrnia
Operacions de mama
Operacions de parpella i conjuntiva
Operacions de retina i iris
Operacions d'orella mitjana i interna
Operacions d'os
Operacions hematològiques
Operacions múscul, tendó i fàscia mà
Operacions musculatura ocular i globus
Operacions òrgans sexuals femenins
Operacions òrgans sexuals masculins
Operacions Sistema nerviós central
Procediments d'hemorroides (quiròfan)
Procediments per incontinència urinària
Reparacions articulars
Septoplàstia, rinoplàstia i int. pl. nas
Varices
Vasectomia




