
1. CLÀUSULA ADDICIONAL SEIXANTA-SISENA

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: Contraprestació per resultats
Posició Pressupostària: D/251001000/4120/0000.
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 2018

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
6.369.210,90 €



3. SISTEMA DE PAGAMENT

El sistema de pagament d’aquesta clàusula s’efectuarà de la següent manera:

- Una quantitat de 5.732.289,81 €, en pagaments fixes mensuals.

- Una quantitat de 636.921,09 €, al final de l’exercici.

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 quadrimestre 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. 

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.

7. LLOC, DATA I SIGNATURA

I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic a Barcelona. 

Adrià Comella Carnicé           Carlos Constante i Beitia
Director del        Director general del
Servei Català de la Salut Consorci Sanitari Integral  



Barcelona
H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi05994UP

Regió sanitària

Objectius vinculats a la contraprestació per resultats

Objectius d'UP segons característiques Grau Ponderació
GFM06_AE: Assolir un determinat percentatge mínim de pacients amb hepatitis C crònica i tractats amb els
nous antivirals directes que en l'últim tractament registrat presentin una resposta virològica sostinguda 0,585,00%

AE05: Aconseguir que la mediana del temps porta - agulla en el tractament trombolític intravenós dels
pacients amb diagnòstic d'ictus isquèmic/infart cerebral sigui menor o igual a 30 minuts en hospitals de
referència ictus amb major o igual a 50 tractaments anuals, i menor o igual a 35 minuts en hospitals de
referència ictus amb < 50 tractaments anuals.

0,535

PDMCV4: Aconseguir que la mediana del temps porta - alerta SEM als hospitals de referència d'ictus en
els pacients amb ictus isquèmic/infart cerebral i sospita/confirmació d'obstrucció de gran vas que
requereixen trasllat 2ari a un centre terciari d'ictus sigui menor o igual a 40 minuts

0,540

OCATT02: Aconseguir incrementar el nombre de donants d'òrgans per garantir la sostenibilitat del
trasplantament 0,550,00%

Objectius de línia assistencial avançats Grau Ponderació
PLANUC-AE01: Aconseguir una determinada disminució percentual de les urgències de pacients que
ingressen al mateix centre i que han estat més de 24 hores al servei d'urgències. 110,00%

PLANUC-AE02: Assolir un determinat increment mínim en el percentatge d'altes mèdiques que es donen
durant els caps de setmana 0,510,00%

GFM01-AE: Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la prescripció farmacèutica (IQF) 0,550
GFM04-AE: Assolir un determinat percentatge mínim de pacients adults amb la càrrega viral indetectable
en tractament amb fàrmacs antiretrovirals pel VIH després d'un període de temps suficient 0,580,00%

SIFCO-AE01: Assolir que un determinat percentatge mínim d'activitat programada d'hospitalització
realitzada a centres del SISCAT a persones assegurades residents d'altres CCAA estigui registrada a
l'aplicació del SIFCO

0,590,00%

PDMAL1: Aconseguir que la intervenció quirúrgica en els pacients ingressats per fractura de coll de fèmur
es faci en menys de 48 h 0,565,00%

PDO01: Aconseguir que en un determinat percentatge mínim de pacients inclosos en el PDPCCR, la
colonoscòpia desprès d'una prova positiva de detecció de sang oculta en femta és realitzi en un termini
màxim de 8 setmanes

0,560,00%

PLANUC-AE03: Aconseguir que el percentatge d'altes amb hospitalització a domicili se situï per sobre d'un
determinat valor mínim 0,50,50%

Objectius de línia assistencial bàsics Grau Ponderació
SEGPACAE01: Proporcionar al Servei de Promoció de la Qualitat i Bioètica en el termini establert les
dades dels indicadors de seguretat dels pacients de l'hospital. 25Sí

SEGPACAE02: Assolir un determinat valor mínim del grau de cobertura de la identificació inequívoca de
pacients. 2595,00%

CMBD-AEA01: Seguiment de la implantació del CMBD d'atenció especialitzada ambulatòria (CMBD-AEA) 2055,00%
VINCATAE02-A: Administrar la profilaxis antibiòtica en un determinat percentatge mínim d'intervencions
cirurgia colo-rectal (alternativament, cirurgia de substitució protètica total de genoll) 2080,00%

Objectius de Regió Sanitària Grau Ponderació
RS78S_AE01: Disminuir la prescripció d'hipoglucemiants considerats com a MATMA sobre el total de
prescripcions d'hipoglucemiants 0,518,33%

Objectius transversals comuns a totes les AGA Grau Ponderació
GFM01-T: Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la prescripció farmacèutica (IQF) 144
T02bis: Aconseguir que la taxa bruta d'hospitalitzacions potencialment evitables relacionades amb un
conjunt de malalties cròniques se situï per sota de determinat valor 0,5632,9



Objectius transversals segons característica d'AGA Grau Ponderació
T01: Aconseguir que almenys el 95% de les unitats proveïdores de l'àmbit territorial signi el Pacte territorial
de col·laboració abans de l'1/07/2018 1,595%

Objectius sense repercussió econòmica

Objectius d'UP segons característiques Grau
AE03: Aconseguir que en un percentatge mínim de pacients amb IAMEST, el temps  entre l'arribada a urgències d'un hospital no
de referència del codi infart i l'alerta al SEM per trasllat del pacient a un hospital de codi infart sigui igual o inferior a 15 minuts. 60,00%

OCATT03: Assolir que tots els centres acreditats com a centres extractors d'òrgans posin en marxa el Programa de Donació en
Asistòlia controlada (DCDc) Sí

Objectius de línia assistencial avançats Grau
VINCATAE01: Proporcionar al Centre Coordinador del Programa VINCat en els terminis establerts els indicadors que l'hospital s'ha
compromès a complimentar durant el conjunt de l'any Sí

GFM05-AE: Assolir un determinat percentatge mínim de pacients adults amb artritis reumatoide activa de moderada-greu en
tractament amb immunosupressors biològics (ISS)  i sintètics dirigits (SD) responedors després d'un període de temps suficient 50,00%

CMBDAH01: Aconseguir que un determinat percentatge mínim de contactes d'atenció hospitalària notificats al Conjunt mínim bàsic
de dades (CMBD-HA), de pacients residents a altres CCAA, finançats pel CatSalut, tinguin les dades d'identificació correctes 95,00%

CMBDUR01: Aconseguir que un determinat percentatge mínim d'urgències hospitalàries notificades al Conjunt mínim bàsic
d'urgències  (CMBD-UR), de pacients residents a altres CCAA i finançats pel CatSalut, tinguin les dades d'identificació correctes 95,00%

GAC02-AE: Dur a terme, com a mínim, 1 de les actuacions de millora proposades per al període 2018-2019 a partir de l'informe
normalitzat d'avaluació del Pla d'enquestes de satisfacció (PLAENSA) 2017 Consultes Externes Sí

IS301-AE: Implantar la missatgeria WIFIS en el domini de sol·licitud de transports no urgents al Sistema Emergències Mèdiques
(SEM) Sí

IS302-AE: Actualitzar la versió del programari de triatge  WEB e-PAT a la versió 4.5 Sí

HC301-AE: Implantar en l'HC3 el servei web de dades estructurades del catàleg de variables clíniques i escales de valoració Sí

HC302-AE: Aplicar les mesures del Pla de Qualitat  d'HC3 Sí

OCATT01: Aconseguir incrementar el nombre de donants de teixits per garantir la sostenibilitat del trasplantament. Sí

Objectius transversals comuns a totes les AGA Grau
GFM02b-T: Aconseguir que la taxa d'incidències en la prescripció farmacèutica dels pacients amb complexitat (PCC i MACA) se
situï per sota de sengles valors màxims 0,45

GFM03-T: Aconseguir que la taxa d'incidències en la prescripció farmacèutica dels pacients polimedicats se situï per sota d'un
determinat valor màxim 0,80

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 30%

T33: Aconseguir que la taxa bruta d'hospitalitzacions urgents en els pacients amb la condició de PCC se situï per sota de
determinats valor 64,87

T34: Aconseguir que la taxa bruta d'hospitalitzacions urgents en els pacients atesos en atenció domiciliària (ATDOM) se situï per
sota de determinats valors 58,75

T35: Aconseguir que s'iniciï el funcionament d'un nombre mínim de grups del Programa Pacient Expert Catalunya (PPE-CAT) i del
Programa Cuidador Expert Catalunya (PCE-CAT) en l'àmbit territorial 3

VINCAT01-T: Crear i posar en funcionament l'equip PROA a nivell territorial Sí
GFM02a-T: Aconseguir que la taxa d'incidències en la prescripció farmacèutica dels pacients amb complexitat (PCC i MACA) se
situï per sota de sengles valors màxims 0,50

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.

Observacions

CMBD-AEA01: Si no s'assoleix el 55% però es queda per sobre de la mitjana de Catalunya al 2018 es donarà el 100% PLANUC-AE01: Reducció del 10%
respecte 2017.Arribar al 42% de pacients de més de 24h PLANUC-AE02: Augment del 10% respecte 2017.Arribar al 7% d'altes mèdiques en cap de
setmana GFM01-AE: Si el valor gener-desembre 2018 està per sobre mediana Catalunya (basal gener-febrer 2018 50 punts) s'assoleix el 100%, si està

Objectius de línia assistencial:



per sota mediana i augmenta 10 o més punts el 75%, si augmenta 5 o més punts el 50% i si augmenta entre 1-5 punts el 25% AE05:  menor o igual a 35
Minuts PDMCV4:  menor o igual a 40 Minuts OCATT02: 50% de potencials donants. Mínim 5 casos RS78S_AE01: Per sota de la mitjana de la RS Metro
Sud (18,33) o disminuir el valor basal gener-març 2018 PLANUC-AE03: 1. En el cas que el centre hagi iniciat l'activitat d'hospitalització a domicili durant
l'any 2018 per avaluar l'objectiu caldrà presentar una memòria del primer any de funcionament del servei. 2. En el cas que el centre no hagi iniciat
l'activitat d'hospitalització a domicili durant l'any 2018 per avaluar l'objectiu caldrà elaborar un pla funcional per a la posada en marxa del servei. Augment
0,5% respecte 2017 o mantenir-se per sobre de la mitjana de Catalunya. GFM01-T: Referència, si el valor gener-desembre 2018 està per sobre mediana
Catalunya (basal gener-febrer 2018 44 punts) s'assoleix el 100%, si està per sota mediana i augmenta 10 o més punts el 75%, si augmenta 5 o més punts
el 50% i si augmenta entre 1-5 punts el 25% T01:Sí(95%)

Objectius transversals:

Objectiu GFM01-T Si el valor gener-desembre 2018 està per sobre mediana Catalunya (basal gener-febrer 2018 44 punts) s'assoleix el 100%, si està per
sota mediana i augmenta 10 o més punts el 75%, si augmenta 5 o més punts el 50% i si augmenta entre 1-5 punts el 25%.. Objectiu T35: 2 línies de PPE-
CAT i 1 de PCE-CAT




