1. CLÀUSULA ADDICIONAL VUITANTENA
Codi conveni: 781500413
Entre l’entitat: Consorci Sanitari Integral, i el Servei Català de la Salut (CatSalut)
Data conveni: 1 de gener de 2013
Nom Entitat i NIF: Consorci Sanitari Integral, Q5856254G
Línia Assistencial: Atenció especialitzada hospitalària d’aguts
Activitat contractada: Atenció a la Insuficiència Renal
Posició Pressupostària: D/251000500/4120/0000
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat i
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, 05994
Període Clàusula: 1 de gener a 31 de desembre de 2020
2. ACTIVITAT
Per tal de promoure el tractament renal substitutori més adequat per a cada pacient
atenent als criteris clínics, i facilitar al centre la gestió dels seus pacients, s’efectua la
contractació conjunta de les diverses modalitats de tractament de diàlisi.
Els tractaments a realitzar per l’entitat, amb les seves tarifes, el nombre de sessions
previstes i el seu import estimat per aquest exercici, són els següents:

Tractament renal substitutori

Preu

TOTAL

Casos

Import

19.301

2.972.750,64 €

Hemodiàlisi en Serveis de nefrologia
Hem odiàlis i hos pitalària
Hem odiàlis i hos pitalària am b hem odiafiltració en línia (HDF)

169,68 €
203,52 €

-

-

€
€

Hem odiàlis i as s is tida am b bicarbonat
Hem odiàlis i as s is tida am b hem odiafiltració en línia (HDF)

156,00 €
189,83 €

-

-

€
€

12,79 €

-

-

€

156,00 €
189,83 €

3.681
10.184

12,79 €

-

-

€

156,00 €
189,83 €

-

-

€
€

2.946,00 €
642,43 €
56,15 €

-

-

€
€
€

68,84 €
103,72 €

2.825
2.611

Eduació, vigilància clínica i controls periòdics . (hem odiàlis i dom iciliària)
Hemodiàlisi en Unitats d'assistència nefrològica
Hem odiàlis i as s is tida am b bicarbonat
Hem odiàlis i as s is tida am b hem odiafiltració en línia (HDF)
Eduació, vigilància clínica i controls periòdics . (hem odiàlis i dom iciliària)
Hemodiàlisi en Centres de diàlisi hospitalaris
Hem odiàlis i as s is tida am b bicarbonat
Hem odiàlis i as s is tida am b hem odiafiltració en línia (HDF)
Diàlisi domiciliària: Cessió material inventariable
Per m alalt que inicia el tractam ent
Material inventariable, m ens ualm ent, per m alalt
Material fungible
Diàlisi peritoneal
Diàlis i peritoneal am bulatòra continua (DPAC)
Diàlis i peritoneal cíclica continua (DPCC)

Intervingut, de conformitat amb l'informe de fiscalització de 03.08.2020
9/2/2021

574.236,00 €
1.933.228,72 €

194.473,00 €
270.812,92 €

3. SISTEMA DE PAGAMENT
L’import total per al període de vigència d’aquesta clàusula és l’equivalent al nombre de
sessions contractades per la tarifa corresponent a cada una de les modalitats de
tractament.
El sistema de pagament serà el 100% variable, d´acord amb l´activitat realitzada.
En el cas de sobrepassar el pressupost contractat, s’abonarà el 90% de l’import
addicional.
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
5.1. Per tal de poder fer efectius els pagaments de l'activitat objecte d'aquesta clàusula,
l’entitat haurà de presentar mensualment la justificació de l'activitat realitzada mitjançant
factura i relació de persones usuàries, d'acord amb els criteris que a tal efecte determini
el CatSalut a les instruccions o normes vigents.
5.2. El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària.
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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
Director del
Servei Català de la Salut

Carlos Constante i Beitia
Director general del
Consorci Sanitari Integral
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