
 

  

 
1. CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-SISENA 

Codi Conveni: 7858008152I 
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 suport a les actuacions de salut pública i 
vigilància epidemiològica de la covid-19 
Posició Pressupostària: D/251000901/4111/0000   
Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Barcelona 2I (Sagrada Familia), 00465 
Període Clàusula: 1 de juliol a 31 de desembre de 2020 
 
 
2. ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT 
 
L’objectiu d’aquest programa és donar suport a la vigilància epidemiològica mitjançant la 

gestió de la COVID-19 a nivell assistencial, informatiu i intervencionista. 

D’aquesta manera, el programa ha de cobrir les funcions i tasques desplegades fins ara 

(proves diagnòstiques, cribratges massius, identificació de contactes estrets, etc.), totes 

aquelles que s’estan desplegant com són el suport a les escoles, els diagnòstics específics 

per a la comunitat educativa i la vigilància de persones amb malalties respiratòries 

clínicament solapables amb COVID. 

Pel període de vigència d’aquesta clàusula l’entitat percebrà un import màxim de 
23.739,90 € distribuïts de la següent manera: 
 

! Gestor COVID: De l’1 de juliol al 31 de desembre percebrà 12.989,90 euros que es 
faran efectius en pagaments fixes mensuals. 

 
! Referents Salut i Escola: De l’1 de setembre al 31 de desembre percebrà 10.750,00 

euros que es faran efectius 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. 

 
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. Intervingut, de conformitat amb l'informe de fiscalització de 03.08.202010/12/2020
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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.  
 
Adrià Comella Carnicé   Carlos Constante i Beitia 
Director del   Director general del 
Servei Català de la Salut   Consorci Sanitari Integral 
 




