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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 Consorci Sanitari Integral en data 
1/1/2012

Període de vigència d’aquesta clàusula és des de l’u de gener de dos mil divuit  fins a 
trenta-u de desembre de dos mil divuit 

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 2018 amb l’entitat Consorci Sanitari Integral, 
amb el NIF numero Q5856254G, titular del servei Centre Sociosanitari CSI Hospitalet, 
és:

ESTADES 01/01/2018- 31/12/2018 

Llarga estada sociosanitària 10635

Hospital de dia 7651

PADES 1
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Les tarifes de referència per l’exercici 2018, mentre no es publiqui una nova Ordre que les 
modifiqui, són les que estableix l’Ordre SLT/273/2017, de 29 de desembre, pel qual 
s’estableixen per a l’any 2017 els preus unitaris i els valors corresponents a la 
contraprestació dels serveis duts a terme pels serveis sociosanitaris, queden de la 
següent manera: 

 Tarifa 2018 
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 2018 fins a trenta-u de desembre del 2018 serà a càrrec de la 
posició pressupostària D/251*/315H/0000 fins a un màxim 279653,73€. 

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 10% 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 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 
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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 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2017, codi 1.2.4.2,  per als esmentats usuaris el copagament màxim per 
al 2018 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: 

El servei de llarga estada sociosanitària està configurat a la Cartera de Serveis (Decret 
142/2010, d’11 d’octubre), com un servei garantit però no gratuït.  Per això, la persona 
usuària haurà de fer una aportació econòmica mensual, a partir dels 90 dies d’estada tal 
i com estableix l’Ordre SLT/273/2017, de 29 de desembre ja esmentada.   

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;  d’acord amb la Llei 4/2017, 
del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, codi 
1.2.4.1, per als esmentats usuaris el copagament màxim és de 17,21€. 

   L’Ordre TSF/306/2016, de 7 de novembre que modifica 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.

  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.  
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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.

El director general de Protecció Social                 Entitat Proveïdora 
Joan Ramon Ruiz i Nogueras                              Consorci Sanitari Integral 

Per autorització del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
(Resolució de 27 d’agost de 2018) 

Barcelona,  3 / octubre / 2018 




