
 

  

1. CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-NOVENA 

Codi Conveni: 785500415CO 
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: Programa de benestar emocional i salut comunitària 
Posició Pressupostària: D/251000900/4110/0000   
Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Hospitalet de Llobregat 3 (Collblanc), 00191 
Període Clàusula: De l’1 de novembre al 31 de desembre de 2021 
 
2. ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT 
El programa és crea com a eina eficaç per situar i enllaçar totes les actuacions de promoció 

del benestar emocional, prevenció i detecció de situacions de risc o de signes d’alerta de 

patiment mental. 

Els objectius del programa són: 

 Incrementar i millorar la prevenció i la promoció de la salut mental a la comunitat. 

 Incrementar i millorar l’atenció a les persones amb malestar emocional i amb factors 

de risc psicosocials, que eviti o retardi l’aparició de problemes de salut mental o 

adiccions. 

 Millorar el coneixement i la detecció precoç dels factors psicosocials de la comunitat 

que intervenen en el desenvolupament i progrés dels individus en un context social 

i en les relacions entre: individu-grup, social-ambient. 

 Contribuir a sistematitzar la realització de grups psicoeducatius, col·laborant amb 

els professionals dels EAP. 

 Contribuir en la formació en tècniques de gestió emocional als professionals dels 

EAP, de forma regular i sistemàtica. 

 Contribuir a la no medicalització i la desmedicalització de temes relacionats amb el 

malestar emocional. 

 Participar en l’apoderament de la població per fer front als esdeveniments vitals 

estressants. 

Pel període de vigència d’aquesta clàusula l’entitat percebrà un import màxim de 8.549,85 
€ que es farà efectiu en pagaments fixes mensuals. 
 
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. 
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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, 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. 
 
I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic.  
 
Gemma Craywinckel Martí   Carlos Constante i Beitia 
Directora   Director general 
Servei Català de la Salut   Consorci Sanitari Integral 

 

 




