
1. CLÀUSULA ADDICIONAL CATORZENA        

Codi Conveni: 785500415LA
Entre l’entitat: Consorci Sanitari Integral i el Servei Català de la Salut
Data Conveni: 1 de desembre de 2015
Nom Entitat i NIF: Consorci Sanitari Integral, Q5856254G
Línia Assistencial: Atenció Primària
Activitat Contractada: Contraprestació per resultats
Posició Pressupostària: D/251000900/4110/0000
Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Hospitalet de Llobregat 4 (La Torrassa), 0192
Període Clàusula: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2018

2. ACTIVITAT

D’acord amb el que preveu el Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i 
prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut , el valor de la 
contraprestació dels resultats s’ha de determinar d’acord amb les directrius del Pla de 
salut de Catalunya al territori en cada moment.

Aquest pagament es determina en funció de l’assoliment d’uns resultats organitzatius, 
clínics i en salut esperats, establerts com a objectius en la contractació subscrita amb el 
Servei Català de la Salut, tutelats pel director o directora de sector.

Els objectius del pagament per resultats han d’estar relacionats amb els eixos 
estratègics del Pla de salut de Catalunya, fonamentalment l’atenció a la cronicitat, 
l’accessibilitat i la capacitat de resolució del sistema, i han d’estar dirigits a incentivar la 
millora de la qualitat i l’eficiència de la prestació de serveis i els indicadors publicats en 
els informes de la central de resultats.

Aquests objectius han de preveure els sistemes d’informació i les diferents dimensions 
de l’atenció sanitària: accessibilitat, resolució, coordinació/integració, eficiència, 
seguretat, satisfacció, amb els indicadors establerts per la Central de Resultats.

El pagament per resultats es basa en uns objectius transversals i en uns objectius de 
línia assistencial que el Servei Català de la Salut haurà fixat i que s’adjunten a aquesta 
clàusula addicional, amb els seus indicadors, grau d’acompliment i la seva ponderació 
per a cadascun d’ells.

El Servei Català de la Salut pagarà a l'entitat esmentada un import màxim de 
196.695,24 euros, pel període de vigència d’aquesta clàusula, dels quals s’inicien 
3.042,84 euros el 15 de gener de 2018.
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3. SISTEMA DE PAGAMENT

El sistema de pagament d’aquesta clàusula s’efectuarà de la següent manera:

- Una quantitat de 177.025,72 euros, en pagaments fixes mensuals.

- Una quantitat de 19.669,52 euros, al final de l’exercici.

Al finalitzar l’exercici, el Servei Català de la Salut farà una avaluació del grau 
d’acompliment dels objectius fixats, d’acord amb la seva ponderació. Aquesta avaluació 
haurà de realitzar-se dins el primer quatrimestre de l’exercici següent.

La totalitat de l’import d’aquesta clàusula resta subjecte als resultats d’aquesta 
avaluació: s’haurà de regularitzar al final de l’exercici d’acord amb el seu grau 
d’assoliment.

4. 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.

5. 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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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, aquesta clàusula addicional està sotmesa a la ratificació del 
Consell esmentat.

7.  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  
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Barcelona
EAP Hospitalet de Llobregat 4 - Torrassa00192UP

Regió sanitària

Objectius vinculats a la contraprestació per resultats

Objectius d'UP segons característiques Grau Ponderació
AP01: Assolir un determinat percentatge mínim de població de 5 anys assignada i atesa correctament
vacunats amb la vacuna triple vírica. 390%

CMBDAP02: Aconseguir que un determinat percentatge mínim de visites d'atenció primària notificades al
Conjunt mínim bàsic de dades d'atenció primària (CMBD-AP),  de pacients residents en altres CCAA i
finançades pel CatSalut, tinguin  les dades d'identificació correctes.

395%

CMBDAP03: Aconseguir que un determinat percentatge mínim de visites d'atenció primària, notificades al
Conjunt mínim bàsic de dades d'atenció primària (CMBD-AP),  tingui el primer problema de salut
correctament informat.

385%

APCOM03: Constituir un grup de treball de salut comunitària dins de l'EAP amb la incorporació (o contacte
realitzat) del professional de salut pública territorial referent. 3Sí

Objectius de línia assistencial Grau Ponderació
GFM01-AP: Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la prescripció farmacèutica (IQF) 852
LMS01-APbis: Assolir un determinat percentatge mínim de població adulta assignada i atesa que sol·licita
l'accès a LMS 810%

AP18: Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada de 65 anys o més correctament
vacunada contra la grip estacional. 850%

AP04: Assolir un determinat percentatge mínim de població de 6 a 14 anys assignada i atesa amb
avaluació de l'obesitat. 890%

SGAM02-AP: Aconseguir que la durada dels episodis d'IT no superi el temps  òptim establert, segons
diagnòstic, edat i CNO (codi nacional d'ocupació), en un determinat percentatge mínim d'episodis causats
per contingència comuna deguda a malalties del sistema osteomuscular, malalties mentals,
traumatismes/causes externes i  símptomes o signes no classificats.

855%

Objectius de Regió Sanitària Grau Ponderació
RS78S_AP1: Disminuir la prescripció d'hipoglucemiants considerats com a MATMA sobre el total de
prescripcions d'hipoglucemiants 2,55,50%

RS78S_AP2: Realitzar el cribratge del consum d'alcohol en un determinat percentatge mínim de pacients
entre 14 i 80 anys atesos i assignats 2,570%

Objectius transversals comuns a totes les AGA Grau Ponderació
GFM01-T: Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la prescripció farmacèutica (IQF) 1244
T02bis: Aconseguir que la taxa bruta d'hospitalitzacions potencialment evitables relacionades amb un
conjunt de malalties cròniques se situï per sota de determinat valor 12632,9

Objectius transversals segons característica d'AGA Grau Ponderació
T01: Aconseguir que almenys el 95% de les unitats proveïdores de l'àmbit territorial signi el Pacte territorial
de col·laboració abans de l'1/07/2018 1995%

Objectius sense repercussió econòmica

Objectius d'UP segons característiques Grau
HC3AP33a: Aconseguir un determinat increment percentual mínim en el nombre de dades estructurades del catàleg de variables
clíniques i escales de valoració publicades en l'HC3. 40%

HC3AP33b: Implantar en l'HC3 el servei web de dades estructurades del catàleg de variables clíniques i escales de valoració. Sí



Objectius de línia assistencial Grau
AP16: Aconseguir que un determinat percentatge mínim de població de 15 a 69 anys assignada i atesa, insuficientment activa i
amb algun factor de risc cardiovascular realitzi activitats físiques saludables. 40%

AP011bis: Aconseguir que un determinat percentatge mínim de població de 15 anys o més, assignada, atesa i fumadora hagi rebut,
durant l'any, consell per a deixar de fumar. 25%

GFM04-AP: Assolir que el percentatge de pacients amb combinació de benzodiazepines i opioides forts se situï per sota d'un valor
màxim. 45%

SEGPACAP01: Proporcionar al Servei de Promoció de la Qualitat i Bioètica, en el termini establert, les dades dels indicadors de
seguretat dels pacients de l'atenció primària. Sí

IS3AP01: Implantar la missatgeria WIFIS en el domini de sol·licitud de transports no urgents al Sistema d'Emergències Mèdiques
(SEM). Sí

AP26bis: Assolir que utilitzi l'eina de consulta no presencial eConsulta un determinat percentatge mínim de metges i infermers de
medicina de família de l'EAP. 25%

Objectius de Regió Sanitària Grau
RS78S_AP3: Aconseguir que  un determinat percentatge mínim de pacients puguin disposar de cita prèvia amb el seu metge de
família en menys de 48 h 85%

Objectius transversals comuns a totes les AGA Grau
GFM02a-T: Aconseguir que la taxa d'incidències en la prescripció farmacèutica dels pacients amb complexitat (PCC i MACA) se
situï per sota de sengles valors màxims 0,50

GFM02b-T: Aconseguir que la taxa d'incidències en la prescripció farmacèutica dels pacients amb complexitat (PCC i MACA) se
situï per sota de sengles valors màxims 0,45

GFM03-T: Aconseguir que la taxa d'incidències en la prescripció farmacèutica dels pacients polimedicats se situï per sota d'un
determinat valor màxim 0,80

GFM04-T: Assolir que un determinat percentatge mínim de pacients major o igual a 65 anys amb ingrés per fractura de maluc rebin
tractament per a l'osteoporosi amb posterioritat a l'alta 30%

T33: Aconseguir que la taxa bruta d'hospitalitzacions urgents en els pacients amb la condició de PCC se situï per sota de
determinats valor 64,87

T34: Aconseguir que la taxa bruta d'hospitalitzacions urgents en els pacients atesos en atenció domiciliària (ATDOM) se situï per
sota de determinats valors 58,75

T35: Aconseguir que s'iniciï el funcionament d'un nombre mínim de grups del Programa Pacient Expert Catalunya (PPE-CAT) i del
Programa Cuidador Expert Catalunya (PCE-CAT) en l'àmbit territorial 3

Tots aquells objectius que no puguin ser valorables per causes no imputables a les entitats prestadores de serveis es consideraran assolits i computaran
en el moment de la facturació, sempre i quan quedi justificat pel gerent/a o director/a del sector competent.

Observacions

GFM01-AP   Per l'assoliment d'aquest objectiu es tindrà en compte també el següent:  resultat  per sobre mediana Catalunya es donarà el 100%. Si per
sota mediana i augmenta 10 o més punts el 75%. Si augmenta 5 o més punts el 50%. Si augmenta entre 1-5 punts el 25% RS78S_AP1  A) Situar-se per
sota de la mitjana de Catalunya a desembre 2018 (dades acumulades gener-desembre 2018, o B) Valors per sobre de la mitjana de Catalunya a
desembre 2018 (dades acumulades gener-desembre 2018), ha d'haver disminuït el % de fàrmacs prescrits respecte la seva situació basal (gener-març
2018). Mediana CAT 5,5 (maig 2018) HC3AP33a- Increment del 40% (amb mínim de 30% de publicació dels diferents tipus de variables i escales del
catàleg)

Objectius de línia assistencial:

Objectius transversals:

Objectiu GFM01-T Si el valor gener-desembre 2018 està per sobre mediana Catalunya (basal gener-febrer 2018 44 punts) s'assoleix el 100%, si està per
sota mediana i augmenta 10 o més punts el 75%, si augmenta 5 o més punts el 50% i si augmenta entre 1-5 punts el 25%.. Objectiu T35: 2 línies de PPE-
CAT i 1 de PCE-CAT




