
 

  

1. CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-CINQUENA 
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: Contraprestació per resultats 
Posició Pressupostària: D/251000900/4110/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Barcelona 2I (Sagrada Familia), 00465 
Període Clàusula: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2020 
 
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       
151.758,94 €, pel període de vigència d’aquesta clàusula. 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El sistema de pagament d’aquesta clàusula s’efectuarà de la següent manera: 
 
- Una quantitat de 136.583,05 €, en pagaments fixes mensuals. 
 
- Una quantitat de   15.175,89 €, al final de l’exercici. 
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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.  
 
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. 
 
5. INFORMACIÓ – DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
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. 
 
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  
 



Any contracte:
202000465  -  EAP Barcelona 2I - Sagrada Família

Unitat Proveïdora:
Barcelona -  Barcelona Ciutat

Entitat Proveïdora:
0126  -  Consorci Sanitari Integral

Regió Sanitària:

Línia Assistencial -  Atenció primària

Objectius vinculats a la contraprestació per resultats

1.Objectius de línia assistencial

Objectiu
Pactat

Ponderació
Pactada

Objectiu

18,0055,00%
AP18: Assolir un determinat percentatge mínim de població assignada de 65
anys o més correctament vacunada contra la grip estacional.

18,0065,00
GFM01-AP: Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la
prescripció farmacèutica (IQF).

18,0055,00%
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.

Total ponderació objectius 54,00

4.Objectius d'UP segons característiques

Objectiu
Pactat

Ponderació
Pactada

Objectiu

16,0092,00%
AP01: Assolir un determinat percentatge mínim de població de 5 anys
assignada i atesa correctament vacunats amb la vacuna triple vírica.

Total ponderació objectius 16,00

6.Objectius transversals comuns a totes les AGA

Objectiu
Pactat

Ponderació
Pactada

Objectiu

5,0010,69
AMED-T03: Aconseguir que la taxa d'incidències de prescripció per pacient se
situï per sota de sengles valors màxims

5,0065
GFM01-T19: Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la
prescripció farmacèutica (IQF)

5,0035%
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

5,00Sí
VINCAT02-T: Creació de l'equip PROA territorial

Total ponderació objectius 20,00



Any contracte:
202000465  -  EAP Barcelona 2I - Sagrada Família

Unitat Proveïdora:
Barcelona -  Barcelona Ciutat

Entitat Proveïdora:
0126  -  Consorci Sanitari Integral

Regió Sanitària:

Línia Assistencial -  Atenció primària

8.Objectius transversals de regió sanitària i AGA

Objectiu
Pactat

Ponderació
Pactada

Objectiu

10,0095%
RS_T01: Aconseguir que almenys el 95% de les unitats proveïdores de l'àmbit
territorial signi i/o compleixin el seguiment del Pacte territorial de col·laboració
o altres acords o plans estratègics que defineixi la Regió Sanitària abans de la
data acordada per la Regió

Total ponderació objectius 10,00

Total ponderació  Atenció primària 100,00



Any contracte:
202000465  -  EAP Barcelona 2I - Sagrada Família

Unitat Proveïdora:
Barcelona -  Barcelona Ciutat

Entitat Proveïdora:
0126  -  Consorci Sanitari Integral

Regió Sanitària:

Línia Assistencial -  Atenció primària

Objectius sense repercussió econòmica

1.Objectius de línia assistencial

Objectiu Objectiu
Pactat

AP21: Control hemoglobina glicada en persones majors de 14 anys i menor de 80 anys
amb diagnòstic de diabetis mellitus tipus 2 (DM2) 70,00%

6.Objectius transversals comuns a totes les AGA

Objectiu Objectiu
Pactat

IS3T01: Desenvolupar mitjançant missatgeria WIFIS el domini de Notificació de Pre-Alt
Sí

Observacions de la UP:
- -

Observacions de la AGA:
- -

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.




