
 

  

 
1. CLÀUSULA ADDICIONAL TRENTA-SISENA      
    
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, G08446577 
Línia Assistencial: Atenció Sociosanitària 
Activitat contractada: Pla Integral d’Urgències de Catalunya en relació a l’àmbit de 
l’atenció sociosanitària – Pla d’altes sociosanitaries d’hivern per a persones amb 
complexitat mitjana 
Posició Pressupostària: D/251001100/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Centre Sociosanitari Can Torras, 00840 
Període Clàusula: 1 de gener a 31 de març de 2020 
 
 
2. ACTIVITAT  
 
Pla Integral d’Urgències a Catalunya (PIUC), coordinació i vertebració de totes les 
accions que des de diferents serveis i dispositius es porten a terme per fer front de 
manera efectiva als canvis en les necessitats d’atenció urgent. 
 
Donar resposta específica i coordinada amb els dispositius assistencials de l’atenció 
sociosanitària que té contractat el Catsalut durant els mesos d’hivern a les persones mes 
grans de 65 anys i persones afectades per llarga malaltia o malaltia avançada incurable. 
 
La previsió pel que fa a les actuacions en el marc del Pla Integral d’Urgències de 
Catalunya en relació a l’àmbit de l’atenció sociosanitària es concreten en la 
contractació de: 
 
 
PLA D’ALTES SOCIOSANITÀRIES D’HIVERN PER A ALTES DE MITJANA 
COMPLEXITAT 
 
Té com a objectiu facilitar el drenatge des dels hospitals de la Xarxa de centres 
d’internament d’utilització pública d’aguts, durant l’hivern, de pacients en què es preveu 
una estada mitjana a l’hospital perllongada per processos relacionats o no amb 
descompensacions de malalties cròniques i que es poden beneficiar d’una atenció 
sociosanitària. Aquests pacients, que han de ser valorats per una UFISS,  han de tenir 
els següents requisits: 
 

- Previsió d’estada mitjana hospitalària perllongada. 
- Requeriment assistencial de baixa complexitat en el moment de l’alta 

hospitalària. 
- Previsió d’alta a domicili, entenent per domicili l’entorn sociodomèstic habitual 

del pacient. 
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- Malalt estabilitzat, des del punt de vista hemodinàmic en qui no es vegi la 
necessitat de proves complementàries complexes o suport vital intensiu. 

 
La derivació de persones des dels hospitals de la xarxa d’utilització pública d’aguts als 
centres sociosanitàris s’efectuarà atenent preferentment raons de proximitat i de 
referenciació entre nivells assistencials. 
 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT  
 
Nombre d’altes durant els mesos de gener a març: 58 
Preu de l’alta: 863,03 euros.  
 
L’import màxim previst per l’activitat assenyalada és de  50.055,74 euros. 
 
Tanmateix, es podrà facturar l’activitat que es presti fins al 15 d’abril de 2020, sempre 
que l’ingrés de la persona malalta s’hagi efectuat dins la durada del programa. 
 
 
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 
 
L'Entitat haurà de presentar la justificació de l'activitat realitzada en el període objecte de 
càrrec, mitjançant relació d'usuaris, d'acord amb els criteris que es determinin a les 
instruccions i normes vigents emeses pel Servei Català de la Salut. 
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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. 
 
 
I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic. 
 
 
 
 
Adrià Comella Carnicé   José María Cuartero Olona 
Director del     Apoderat de la 
Servei Català de la Salut   FP Sant Francesc d’Assís 
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