1. CLÀUSULA ADDICIONAL VINTENA
Codi conveni: 783602012
Entre l’entitat: Fundació Privada Sant Francesc d’Assís, l’Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials (ICASS), i el Servei Català de la Salut (CatSalut)
Data conveni: 1 de gener de 2012
Nom Entitat i NIF: Fundació Privada Sant Francesc d’Assís, NIF entitat:
G08446577
Línia Assistencial: Atenció Sociosanitària
Activitat contractada: Llarga Estada (mòdul sanitari)
Posició Pressupostària: D/251001100/4120/0000
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Centre Sociosanitari Can Torras, codi unitat
proveïdora 00840
Període Clàusula: 1 de gener a 31 de desembre de 2016
2. ACTIVITAT
Atenció de llarga estada, descrita en l'article 3 de l'Ordre de 15 de maig de 1991,
per la qual es determinen les activitats d’assistència sòciosanitària que poden
concertar-se amb les entitats titulars de centres, serveis i establiments sòciosanitàris.
La composició de persones usuàries que correspon al període de vigència d’aquesta
clàusula a l’entitat proveïdora contractada, és la següent:
Persones malaltes de nivell A
Persones malaltes de nivell B
Persones malaltes de nivell C

0%
10%
90%

amb un total de 21.677 estades màximes contractades.

3. SISTEMA DE PAGAMENT
3. 1. La tarifa aplicable serà de 61,96 €
Per al càlcul de la tarifa mitjana que correspon a cada centre, s'aplicarà l'estructura
percentual del mix de persones malaltes que fixa l'apartat anterior a les tarifes
vigents, d'acord amb el càlcul que a continuació s'expressa:
Tarifa mitjana = A%/100 x Tarifa A + B%/100 x Tarifa B + C%/100 x Tarifa C
3. 2. Els valors de la unitat bàsica de pagament comprenen: serveis mèdics,
farmacèutics, d'infermeria (ATS/DI, auxiliars de clínica), de fisioteràpia, de teràpia
ocupacional i de psicoteràpia, proporcionats pels professionals contractats pel
centre; especialitats farmacèutiques, material de cura i fungible, analítica i radiologia
(pròpia o contractada).

3. 3. L'import total corresponent a les estades contractades durant la vigència
d'aquesta clàusula és de 1.343.106,92 euros, els quals serà objecte de
regularització, si s'escau, d'acord amb el punt 3.5.
3. 4. L’entitat podrà accedir a un cobrament complementari de fins al 3% de la
facturació acceptada pel CatSalut corresponent a aquest recurs si acompleix el/s
objectiu/s específic/s assignat/s per la regió sanitària.
3. 5. L’entitat podrà regularitzar al mes de desembre el nombre d'estades realitzades
durant l'any, en el benentès que no podran excedir de les màximes contractades.
3.6. Si a petició del CatSalut algunes de les estades contractades a què fa referència
aquesta clàusula es destinen a atendre persones malaltes amb SIDA, l’entitat podrà
facturar-les a la tarifa vigent per a aquests usuaris sociosanitaris i publicada al
DOGC, sempre i quan el total d’estades facturades no sigui superior a les
contractades.
En el cas de facturar-se estades de SIDA mitjançant aquesta clàusula addicional,
l’entitat haurà de presentar-les separadament, en llistat diferenciat, de la resta
d’estades. Així mateix, i pel que fa a les estades de SIDA, l’entitat no podrà
rescabalar l'aportació de la persona usuària ni facturar el mòdul social al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, però sí que podrà accedir al
cobrament complementari de fins el 3% d’aquest recurs, a què fa referència el punt
3. 4 d’aquesta clàusula.
En tot cas, aquestes estades destinades a atendre persones malaltes amb SIDA
hauran d'estar autoritzades prèviament per la regió sanitària.

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
L'entitat proveïdora generarà el Conjunt Mínim de Dades Sociosanitàries de forma
periòdica al CatSalut, que li permetrà tenir una eina d'ajuda a la planificació de nous
recursos i a l'avaluació de la qualitat de l'atenció proporcionada a aquesta població.
Es complementarà la informació amb les dades següents:






nombre d'estades màximes possibles
nombre d'estades màximes contractades
nombre d'estades facturades acceptades
nombre d'estades realitzades per persones pacients ateses
nombre d'estades realitzades per persones pacients donades d'alta des de la
data d'ingrés
 nombre total de persones pacients ateses
 nombre total d'altes causades
 circumstàncies a l'alta de les persones pacients donades d'alta,
que s'aportaran a la regió sanitària abans de l'1 de març de l'any següent al de
vigència de la clàusula.
L'entitat proveïdora proporcionarà d'altra informació que el CatSalut demani
puntualment.
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària.
L'entitat proveïdora enviarà a la regió sanitària, abans de l'1 de març de l’any
següent al de vigència de la clàusula, la memòria dels programes específics que li
hagin estat assignats per la regió corresponent, per tal que procedeixi a la seva
avaluació.
La regió sanitària assignarà i avaluarà anualment el grau d'acompliment del o dels
programes específics, així com la puntualitat i el correcte compliment en la tramesa
de les dades requerides en l'apartat 5.
El CatSalut es farà càrrec d'avaluar el grau de compliment en el registre i tramesa
del Conjunt Mínim de Dades Sociosanitàries.

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 I DATA DE SIGNATURA
I perquè consti, s'estén i signa el present document per duplicat, a Barcelona, 8 de
febrer de 2017.

David Elvira Martínez
Director del
Servei Català de la Salut

José María Cuartero Olona
Apoderat de la
FP Sant Francesc d’Assís

