1. CONDICIONS GENERALS DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL VUITANTASISENA
Codi conveni: 781500711
Entre l’entitat: Consorci Sanitari del Garraf, i el Servei Català de la Salut (CatSalut)
Data conveni: 1 de gener de 2011
Nom Entitat i NIF: Consorci Sanitari del Garraf, Q0801633I
Línia Assistencial: Atenció especialitzada hospitalària d’aguts
Activitat
contractada:
Activitat
assistencial
especialitzada
d’aguts
(hospitalització, urgències, tècniques, tractaments i procediments específics,
consulta externa, implants quirúrgics, i serveis, dispositius i programes
específics)
Posició Pressupostària: D/251001000/4120/0000
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil i
Fundació Privada Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, 00754
Període Clàusula: 1 de gener a 31 de desembre de 2017

2. ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT
Les activitats contractades, els paràmetres i els preus aplicables i els imports
corresponents pel període de vigència d’aquesta clàusula, es descriuen a la clàusula
addicional corresponent, d’acord amb la següent descripció d’activitats:

- Activitat d’hospitalització:
- Nombre total d’altes contractades, desglossades en altes mèdiques, altes
quirúrgiques i altes obstètriques.
Es determina un preu unitari per cada tipologia d’alta, resultant de la suma de:
El preu de les altes vinculat a la casuística: és el resultat de multiplicar el preu unitari
mitjà per casuística per la seva Intensitat Relativa de Recursos (IRR), i pel seu factor
de ponderació.
El preu de les altes vinculat al nivell d’estructura: es correspon amb el preu unitari
fixat pel nivell d’estructura del centre.
- La contraprestació econòmica és el resultat del sumatori del nombre d’altes de
cada tipologia multiplicades pels seu preu unitari corresponent.
- La facturació d’aquestes prestacions sanitàries s'efectuarà d'acord amb els criteris
següents:
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* Part fixa
L’entitat percebrà una quantitat fixa mensual corresponent a la dotzena part del
producte obtingut en aplicar el 70% de les quantitats contractades en concepte
d’altes mèdiques, altes quirúrgiques i altes obstètriques.
* Part variable
A més de la quantitat fixa, l’entitat podrà facturar el 30% restant d’acord amb els
següents paràmetres:
L'import resultant d'aplicar el 30% del preu unitari a les altes realitzades, sempre que
aquestes no superin les contractades, que en cas de la facturació mensual
corresponen a la dotzena part de l’activitat contractada.
L’activitat realitzada en cadascuna de les tipologies d’altes no es podrà compensar
amb l’activitat realitzada en les altres tipologies.
Si l'activitat realitzada sobrepassa la contractada, o la dotzena part en el cas de la
facturació mensual, l'excés d'activitat es facturarà de la següent manera:
- Si l'excés és inferior o igual al 15% de l'activitat contractada, s'aplicarà el 35% del
preu fixat.
- A l'excés d'activitat per sobre d'un 15% de l’activitat contractada, s'aplicarà el 10%
del preu fixat.

- Regularització:
Quan es determini que una alta és de reingrés, es detrauran els imports que
haguessin estat abonats en concepte d’alta, d’acord amb la tipologia que li
correspongui, i es regularitzarà aquesta activitat de la manera següent:
-

-

Hi haurà un percentatge fixat acordat de reingressos realitzats, fins al qual
s’aplicarà el preu unitari de l’alta, d’acord amb la tipologia que li correspongui.
A partir d’aquest percentatge de reingressos acordat i fins a un altre
percentatge fixat com a límit per a cada entitat, en relació al nombre d’altes
realitzades, s’aplicarà el preu unitari fixat per alta de reingrés, d’acord amb la
tipologia que li correspongui.
L’excés d’activitat de reingressos respecte a aquest últim percentatge es
facturarà al 35% del preu unitari fixat per l’alta de reingrés, d’acord amb la
tipologia que li correspongui.

- Anualment, es procedirà a regularitzar el total de l'activitat acceptada mensualment,
segons els criteris establerts en els apartats anteriors i d’acord amb el que
s’estableixi en el manual de facturació vigent.
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- Activitat d’urgències hospitalàries
- Nombre de triatges i d’urgències ateses contractades.
- Es determina un preu unitari per triatge i un preu per urgència atesa.
- La contraprestació econòmica és el resultat de la suma del producte de les visites
de triatge pel preu unitari mitjà establert per la visita de triatge més el producte de les
urgències ateses pel preu unitari establert per urgència atesa i per la seva Intensitat
Relativa d’Urgències (IRU).
- La facturació d’aquestes prestacions sanitàries s'efectuarà d'acord amb els criteris
següents:
* Part fixa
L’entitat percebrà una quantitat fixa mensual corresponent a la dotzena part del
producte obtingut en aplicar el 70% de les quantitats fixades en concepte de triatges
i d’urgències ateses.
* Part variable
A més de la quantitat fixa, l’entitat podrà facturar el 30% restant d’acord amb els
següents paràmetres:
Activitat de triatge:
L'import resultant d'aplicar el 30% del preu unitari mitjà per visita de triatge al nombre
total de triatges realitzats, sempre que aquests no superin l’activitat contractada, que
en cas de la facturació mensual corresponen a la dotzena part de l’activitat
contractada.
Si l'activitat total de visites de triatge realitzada sobrepassa la total contractada, o la
dotzena part en el cas de la facturació mensual, l'excés d'activitat es facturarà al
100% del preu que li és fixat
Activitat d’urgència atesa:
L'import resultant d'aplicar el 30% del preu del centre per urgència atesa al nombre
total d’urgències realitzades, sempre que aquestes no superin l’activitat contractada,
que en cas de la facturació mensual corresponen a la dotzena part de l’activitat
contractada.
Si l'activitat total d'urgències ateses sobrepassa la total contractada, o la dotzena
part en el cas de la facturació mensual, l'excés d'activitat només podrà facturar-se al
8% del preu que li és fixat.
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Urgències als centres situats en zones geogràfiques aïllades i/o amb poca població
i/o amb dispositius específics de resolució d’urgències
En aquests casos s’aplicarà un sistema de pagament específic pel manteniment
d'una estructura mínima d'atenció d'urgències. En el cas dels centres situats en
zones geogràfiques aïllades i/o amb poca població i/o amb dispositius específics de
resolució d’urgències, l’entitat percebrà mensualment la quantitat corresponents a la
dotzena part de l'assignació per al manteniment d'una estructura mínima d'atenció.

- Activitat de tècniques, tractaments i procediments específics:
- Activitat d’hospital de dia, de cirurgia menor ambulatòria i de la resta de tècniques,
tractaments i procediments específics amb i sense alta complexitat.

Activitat d’hospital de dia:
- Es determina un preu per cas d’hospital de dia.
- La contraprestació econòmica és la resultant de multiplicar el nombre de casos
contractats pel seu preu unitari.
- La facturació d’aquestes prestacions sanitàries s'efectuarà d'acord amb els criteris
següents:
* Part fixa
L’entitat percebrà una quantitat fixa mensual corresponent a la dotzena part del
producte obtingut en aplicar el 70% de les quantitats fixades per aquest concepte.
* Part variable
L'import resultant d'aplicar el 30% del preu unitari per cas al nombre total de casos
realitzats, sempre que aquestes no superin l’activitat contractada, que en cas de la
facturació mensual corresponen a la dotzena part de l’activitat contractada.
Si l'activitat realitzada sobrepassa la contractada, o la dotzena part en el cas de la
facturació mensual, l'excés d'activitat només podrà facturar-se al 9% del preu que li
és fixat.
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Activitat de cirurgia menor ambulatòria:
- Es determina un preu per cas de cirurgia menor ambulatòria.
- La contraprestació econòmica és la resultant de multiplicar el nombre de casos
contractats pel seu preu unitari.
- La facturació d’aquestes prestacions sanitàries s'efectuarà d'acord amb els criteris
següents:
* Part fixa
L’entitat percebrà una quantitat fixa mensual corresponent a la dotzena part del
producte obtingut en aplicar el 70% de les quantitats fixades per aquest concepte.

* Part variable
L'import resultant d'aplicar el 30% del preu unitari per cas al nombre total de casos
realitzats, sempre que aquestes no superin l’activitat contractada, que en cas de la
facturació mensual corresponen a la dotzena part de l’activitat contractada.
Si l'activitat realitzada sobrepassa la contractada, o la dotzena part en el cas de la
facturació mensual, l'excés d'activitat només podrà facturar-se al 9% del preu que li
és fixat.

Tècniques, tractaments i procediments específics (exclosos els d’alta
complexitat):
- Es determina un preu per cada tècnica, tractament i procediment específic
(exclosos els d’alta complexitat).
- La contraprestació econòmica és la resultant de multiplicar el nombre de casos
contractats pel seu preu unitari.
- El sistema de pagament serà el 100% variable, d'acord amb l'activitat realitzada.
- En el cas que l'entitat sobrepassi el nombre de casos contractats, l'activitat
addicional es facturarà segons el percentatge de la tarifa que es determina per cada
tipus d´activitat.
- Pel que fa a l’activitat de Rehabilitació, si s’escau la seva contractació, s’estableix
un pressupost total contractat equivalent al nombre de processos contractats per la
seva tarifa corresponent. La regularització d’aquest pressupost total es realitzarà de
la següent manera: en el cas de sobrepassar el pressupost total contractat,
s’abonarà el 50% de l’import addicional.
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Tècniques, tractaments i procediments específics d’alta complexitat:
- Es determina un preu per cada tècnica, tractament i procediment específic d’alta
complexitat.
- La contraprestació econòmica és la resultant de multiplicar el nombre de casos
contractats pel seu preu unitari.
- El sistema de pagament serà el 100% variable, d'acord amb l'activitat realitzada.
- En el cas que l'entitat sobrepassi el nombre de casos contractats, l'activitat
addicional es facturarà segons el percentatge de la tarifa que es determina per cada
tipus d´activitat.
- Pel que fa als Tractaments de Radioteràpia, si s’escau la seva contractació, el
procés de tractament per a cada pacient inclou:
* la visita d'indicació terapèutica per a radioteràpia
* la visita de planificació de tractament de radioteràpia
* totes les sessions de tractament amb radioteràpia necessàries per a la
correcta assistència a cada malalt inclòs dins les prestacions d'aquesta
clàusula
* les visites de control evolutiu del procés durant el temps de durada de cada
tractament de radioteràpia
* la simulació, la verificació i immobilització, i la fabricació de camps
conformats i l'estudi dosimètric, sempre que aquestes prestacions siguin
necessàries per a la correcta atenció d'aquests processos.
- El procés de tractament no inclou:
* els ingressos que puguin ocasionar-se mentre duri el tractament.
* les exploracions complementàries que es creguin oportunes per a l'estudi de
l'extensió de la malaltia.
* el control evolutiu posterior a la visita de finalització de tractament
Grup de complexitat dels processos terapèutics:
Atès els diferents graus d'atenció necessaris per a les diverses patologies
objecte d'aquest tractament, s'estableixen els nivells de complexitat, segons el
diagnòstic i les necessitats terapèutiques.
L´entitat percebrà la quantitat que resulti de la suma dels conceptes següents:
-

Nombre de processos contractats per cada nivell de complexitat pel 25% de la
seva tarifa.
Nombre de processos realitzats per a cada nivell de complexitat pel 75% de la
seva tarifa.
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Per a l’hospitalització (altes mèdiques, altes quirúrgiques i altes obstètriques),
urgències, hospital de dia i cirurgia menor ambulatòria, en el cas que l’activitat
realitzada pel centre per a cadascuna de les activitats contractades durant tot
l’exercici no arribés al 80% de l’activitat contractada, es procedirà a efectuar una
regularització, liquidant l'activitat realitzada segons els preus fixats a la clàusula
addicional.
- Activitat de consulta externa:
- L’activitat de consulta externa vinculada a l’atenció hospitalària i especialitzada,
sigui presencial o mitjançant altres modalitats, es correspon amb un import assignat.
- El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà en pagaments fixes
mensuals, prèvia presentació de l’activitat realitzada definida al manual de
facturació.
- Implants quirúrgics no recuperables al moment de l’alta del pacient:
- Es determinen d'acord amb la composició d'especialitats quirúrgiques del centre, el
preu mitjà per implant quirúrgic (complet implantat, amb exclusió tant dels materials
de sutura com dels implants del grup oftalmològic) i l'estimació del nombre de
malalts a tractar en aquest període.
- Els implants quirúrgics podran facturar-se mensualment, aplicant el preu aprovat,
per Resolució del Conseller de Salut en data 4 de setembre de 2017 per a cada grup
d´implants al número d´implants efectuats, fins al màxim de la part proporcional del
pressupost assignat.
- Regularització:
Anualment es realitzarà la regularització que s'especifica a continuació:
Pel que fa al nombre de casos, el nombre màxim d´implants acceptat és el total dels
casos implantats fins al 10% d'excés del nombre de casos fixat.
A partir d'aquest 10% d'excés, només podrà facturar-se el 25% de la diferència entre
els casos implantats i els acceptats.
Pel que fa al preu mitjà, si el preu mitjà real facturat és inferior al preu mitjà fixat,
l'acceptat és el preu mitjà real facturat.
Si el preu mitjà real facturat és superior al preu mitjà fixat, l'acceptat és el preu mitjà
fixat.
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- Per tal de poder fer efectius els pagaments de l'activitat objecte d’aquest apartat,
l'entitat haurà de presentar mensualment la justificació de l'activitat realitzada en el
període objecte de càrrec, mitjançant relació d'usuaris, indicant el codi i tipus
d´implant, segons la descripció del Catàleg d´implants quirúrgics de l'SCS, aplicant
els preus aprovats per la Resolució del Conseller de Salut abans esmentada i
d'acord amb els criteris que es determinin a les instruccions i normes vigents emeses
pel CatSalut.
- Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat:
- D’acord amb les necessitats assistencials, es contracten les activitats descrites com
a Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat.
- El sistema de pagament d’aquesta activitat s’efectuarà en pagaments fixes
mensuals, llevat d’aquells casos que, si s’escau la seva contractació, cal descriure
alguna circumstància específica, i que es detallen a continuació:
- Bombes d’insulina: el centre facilitarà a cada pacient tant el perfusor com el
material fungible necessari. La facturació d’aquesta activitat serà el 100%
variable, d’acord amb l’activitat realitzada.
- Laboratori d’histocompatibilitat: la facturació d’aquest programa és
incompatible amb la facturació de qualsevol activitat portada a terme pel
laboratori d’histocompatibilitat a pacients beneficiaris del Servei Català de la
Salut.
- Urgències d’hivern: la facturació d’aquesta activitat serà el 100% variable,
d’acord amb l’activitat realitzada. L'entitat podrà facturar indistintament les
altes realitzades al llarg dels mesos d'hivern que s'indiquen, sempre i quan no
es superi el nombre total d'altes contractades.
- Programa de lipoatròfia facial (LAF), greix propi / material sintètic: el sistema
de pagament serà el 100% variable, d’acord amb l’activitat realitzada.
- Atenció farmacèutica a pacients externs: s’efectuarà en un pagament fix al
final de l’exercici.
Els preus i els paràmetres que regeixen l’activitat contractada mitjançant aquesta
clàusula addicional són els publicats mitjançant Ordre del Departament de Salut en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i mitjançant resolucions del Conseller
del Departament de Salut, per a aquest exercici.
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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.

4. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ
Amb caràcter general, el CatSalut, mitjançant la regió sanitària corresponent, podrà
demanar tota la documentació que en relació a l’activitat contractada consideri
necessària.
Per tal de poder fer efectius els pagaments de l'activitat objecte d'aquesta clàusula,
el centre haurà de presentar mensualment la justificació de l'activitat realitzada
mitjançant factura i relació d'usuaris, d'acord amb els criteris que a tal efecte
determini el Servei Català de la Salut a les instruccions o normes vigents.
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.
6. LLOC, DATA I SIGNATURA
I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic a Barcelona.
CPISR-1 C David
Elvira Martinez
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