
 

  

1. CLÀUSULA ADDICIONAL SETANTA-NOVENA 

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: Programa per la Compensació del sobre cost, Programa per la 
Recuperació de l’activitat i Programa per a la recuperació de l’activitat diagnòstica i 
el control de malalties, amb motiu de la pandèmia del Coronavirus SARS-CoV-2 
Posició Pressupostària: D/251001001/4121/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital Dos de Maig, 00726 
Període Clàusula: 1 de gener a 31 de desembre de 2021 
 
2. ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT 
 
La pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha provocat múltiples efectes sobre 
la societat i ha afectat intensament el sistema sanitari en totes les seves vessants.  
 
Tenint en compte aquesta realitat, es contracten  els següents programes específics per 
fer front a les conseqüències derivades de la pandèmia en la línia d’atenció hospitalària i 
especialitzada: 
  
• Programa per a la compensació del sobre cost.  
 
Aquest Programa té com a objectiu compensar el sobre cost que l’adopció i el compliment 
dels protocols derivats de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2  genera en relació a 
la prestació de l’activitat assistencial.

Els conceptes de contractació inclosos en el programa per a la compensació del sobre 
cost es classifiquen en dos grups: 

 
Grup 1  Grup 2  
- Cirurgia major (ambulatòria i amb ingrés) - Resta d’activitat d’atenció especialitzada (excepte 

les pròtesis)  
- Cirurgia menor ambulatòria  - Tècniques, tractaments i procediments específics no 

invasius  
- Cirurgia menor ambulatòria complexa  - Programes específics (excepte els de 

contraprestació per resultats i docència)  
- Tècniques, tractaments i procediments específics 
invasius  

 

- Urgències   

El percentatge addicional de sobre cost calculat a partir de la informació disponible que 
s’aplica als conceptes inclosos en el grup 1 és del 4,7% i als del grup 2 del 2,4%. 

 

 

D'acord amb l'informe de fiscalització de 27.07.2021. Intervingut i conforme25/9/2021
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L’import addicional a percebre es calcula aplicant el percentatge addicional per a cada 
grup al resultat de multiplicar la tarifa 2021 de cada concepte d’activitat per l’activitat 
realitzada de l’any 2021.  

El sistema de pagament serà mensual i serà objecte de regularització al finalitzar l’exercici. 
L’import mensual a compte que rebrà cada centre es calcularà a partir de la facturació de 
les activitats i/o els programes contractats dels conceptes inclosos en el Programa per 
aquesta línia assistencial, als quals se’ls aplicarà el percentatge de sobre cost que 
correspongui. 
 
• Programa per a la recuperació de l’activitat.  
 
Aquest Programa pretén estimular la recuperació de l’activitat, especialment l’activitat 
quirúrgica, que va haver de ser ajornada durant la pandèmia.  
 
Els conceptes de contractació inclosos en el programa per a la recuperació de l’activitat 
són els següents: 
 

Grup 1  
- Altes quirúrgiques  
- Cirurgia menor ambulatòria 
- Cirurgia menor ambulatòria complexa  
- Tècniques, tractaments i procediments específics invasius i no invasius 

 
Es proposa la creació de 4 trams diferenciats d’assoliment d’activitat realitzada l’any 2021 
en relació a la contractació 2019 per a cadascun dels quals es defineix un percentatge 
addicional base que s’aplicarà únicament i específicament per l’activitat realitzada en 
cadascun d’aquests trams. S’incorpora l’incentiu al bon funcionament de l’eix, amb 
l’objectiu de concentrar i intensificar esforços de coordinació a aquest nivell. A més a més, 
si es compleixen els terminis de garantia de les proves diagnòstiques s’aplicarà un 
percentatge addicional per l’activitat realitzada en cadascun dels trams (que se sumarà 
als altres percentatges). 
 
 

Tram 

Assoliment 
Incentiu bon 

funcionament de 
la col·laboració eix 

Incentiu proves diagnòstiques 

% Assoliment 
2021 

% 
Addicional 

base 

En clau eix  
(3 objectius agregats 

d’eix) 

prioritat 
preferent 

prioritat 
ordinària 

prioritat 
preferent i 
ordinària  

Tram 0 >0% - <=85% 0% -- -- -- -- 

Tram 1 >85% - <=95% 4% 

+8% +1% +0,75% +2% Tram 2 >95% - <=105% 10% 

Tram 3 >105% 18% 
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L’import addicional a percebre per cada centre es calcula com a la suma de l’import 
corresponent a cadascun dels 4 trams. Al seu torn, l’import específic de cada tram es 
calcula aplicant el seu percentatge addicional total (% addicional base + % addicional en 
clau eix + % addicional proves diagnòstiques) al resultat de multiplicar la tarifa 2021 de 
cada concepte d’activitat per l’activitat realitzada l’any 2021 específicament compresa en 
aquell tram. 
 
El sistema de pagament serà del 100% variable d’acord amb l’activitat realitzada 2021 i 
s’abonarà un sol import al tancar l’exercici un cop s’hagi finalitzat el procés de 
regularització i determinat l’activitat acceptada 2021. 
 
• Programa per a la recuperació de l’activitat diagnòstica i el control de malalties. 
 
Aquest Programa té com a objectiu incentivar la recuperació de l’activitat ambulatòria i la 
qualitat dels terminis.  
 
Des de l’inici de la pandèmia, s’ha vingut observant com el volum de diagnòstics ha baixat 
com a conseqüència dels esforços destinats a la lluita contra la COVID-19. D’aquesta 
manera, i amb l’objectiu de recuperar el més aviat possible l’infradiagnòstic provocat per 
la pandèmia s’incorpora un incentiu a través de:  
 
- Increment de l’activitat de visites amb intenció diagnòstica a les consultes externes 
hospitalàries. 

- Perfeccionament de la relació entre nivells assistencials, maximitzant i optimitzant la 
indicació i l’adequació, de manera que permeti la màxima capacitat resolutiva i el 
compliment dels períodes de resposta establerts en els temps de garantia.  

El programa constarà d’una part relacionada amb l’activitat i una part relacionada amb els 
diagnòstics i terminis que afecten, totes dues, tant la línia d’atenció primària com la 
d’atenció hospitalària, i una part relacionada amb l’excel·lència assistencial que afecta 
únicament la línia d’atenció primària, lligades al compliment d’indicadors i objectius 
específics definits a continuació:
 

 

Descripció % assoliment % Pr.

Increment activitat 1eres visites 2021 respecte 
2020 (es ponderarà amb 1 punt tant les visites 
presencials com les no presencials) (B)

Tram 1  !"#"$"%! 5%

Tram 2  !"#!$!%!&'# 10%

Tram 3 >10% 15%

'#!$!%!&'# 10%

 > 10% 10%

Increment resta de diagnòstics per recuperar els 
diagnòstics del 2021 respecte 2019 (B)

 0% 5%

Compliment terminis de garantia visites 
preferents <30 dies (D)

Tram 1 ("#!$!%!)"# 11,25%

Tram 2 > 85% - 100% 11,25%

Reducció temps demora visites ordinàries (D) 10% 22,5%

Increment dels diagnòstics per recuperar els 
diagnòstics segons grups de malalties del 2021 
respecte 2019 (B C)

Parts del programa
Atenció hospitalària

Part relacionada 
amb activitat

30%

Part relacionada 
amb diagnòstics i 
terminis

70%



 

 4/5 
 

 
 
 
L’entitat percebrà un import màxim anual de 300.696,84 €, que s’abonarà en un únic 
pagament al finalitzar l’exercici.  
 
Aquest programa es contracta d’acord amb la planificació de l’Àrea Assistencial del Servei 
Català de la Salut. Aquestes entitats hauran de complimentar i informar de tots els 
indicadors i objectius específics inclosos en el programa per tal de poder-ne fer el 
seguiment i l’avaluació, en base al qual, el Servei Català de la Salut es reserva la potestat 
de fer les comprovacions i regularitzacions que consideri oportunes. 
 
 
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.  
 

La signatura d’aquesta clàusula implica l’autorització del director del Servei Català de la 
Salut a les unitats administratives per a la comptabilització de la disposició de crèdit a favor 
de l’entitat signant de la clàusula en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i 
l’autorització per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques 
derivades que haurà d’efectuar-se un cop la unitat administrativa competent hagi verificat 
el compliment de la finalitat de l’objecte de la clàusula addicional. 
 
 
4. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut 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. 
 

Fonts de dades:

(B). CMBD-AEA

(C). Segons els Clinical Classifications Sofware (CCS) i grups diagnòstics de major prevalença: circulatori, respiratori, sistema nerviós, oncològic, digestiu, nefrològic, endocrinològics.

(D). Registre de llistes d'espera
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I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic. 

 
 
 
 
Gemma Craywinckel Martí   Carlos Constante i Beitia 
Directora del   Director general del 
Servei Català de la Salut   Consorci Sanitari Integral 
 




