1. CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-QUATRENA
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: Activitat assistencial d’atenció primària (atenció especialitzada
familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària i serveis,
dispositius i programes específics de reconeguda necessitat)
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
Contractació 2020 (inclou les Actuacions iniciades al 2020)
Atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l'àmbit de l'atenció primària
Població
assignada a
l'EAP

Població
reconeguda

Preu per
habitant de
l'EAP

21.790

21.487

133,58 €

Factors de
ponderació

Pes dels
factors

- Factor morbiditat

0,984

20%

- Factor territorial

0,855

80%

0,9861

100%

Total activitat:
Paràmetres:

Import
2.870.233,46 €

Factors de morbiditat i territorial:

Factor de l'impacte de les variacions poblacionals

Tarifa
Càpita mitjana

151,66 €

Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat
Atenció especialitzada

-

€

Atenció continuada

-

€

-

€

Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva
Període:

Reforços d'estiu

15 de juny a 15 de setembre

Programa de coordinació entre línies assistencials

27.750,84 €
109.117,89 €

Programa d'enfortiment i transformació de l'atenció primària i comunitària

62.457,83 €

Síndrome de sensibilització central

-

Abordatge de les necessitats en salut per factors socials
Reforç assistencial extraordinari a l'atenció primària

€

125.088,43 €
Període:

1 gener a 31 de març

Total activitat:

9.422,36 €
333.837,35 €

TOTAL CLÀUSULA

3.204.070,81 €

Actuacions iniciades al 2020 posteriors a l'1 de gener

Programa d'enfortiment i transformació de l'atenció primària i comunitària
Total

Intervingut, de conformitat amb l'informe de fiscalització de 03.08.2020
18/3/2021

Data d'inici

Import

24/08/2020

62.457,83 €
62.457,83 €

Mitjançant la signatura d’aquesta clàusula l’entitat proveïdora accepta el contingut de la
Resolució del director del CatSalut per la qual s’aproven les condicions generals de contractació
de serveis sanitaris per aquest exercici, i que es publica al web del CatSalut.
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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