
 

  

1. CLÀUSULA ADDICIONAL SEIXANTENA 
 
Codi Contracte: 785529011CA 
Entre l’entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) i el Servei Català de la Salut 
Data Contracte: 5 de desembre de 2011 
Nom Entitat i NIF: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP), Q0801353D 
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 Castelldefels 2 (Can Bou), 04374 
Període Clàusula: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2021 
 
La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació 
de l’impost sobre les instal.lacions que incideixen en el medi ambient, diu en el punt 2 de la Disposició 
transitòria primera que fins l’entrada en vigor de la llei reguladora de les formes de gestió no contractuals en 
matèria de salut, es mantenen els actuals convenis, contractes i concerts per a la provisió de serveis sanitaris 
d’internament, d’atenció primària, d’atenció sociosanitària, d’atenció a la salut mental i d’atenció a les 
drogodependències. 
 

 
 
 
 
 

Població 
assignada a 

l'EAP

Població 
reconeguda

Preu per 
habitant de 

l'EAP
Import

Total activitat: 32.981 32.724 120,62 € 3.947.168,88 €

Paràmetres: Factors de 
ponderació

Pes dels 
factors

Factors de morbiditat i territorial:
     - Factor morbiditat 1,000 20%
     - Factor territorial 0,741 80%

Factor de l'impacte de les variacions poblacionals 0,9922 100%

Tarifa
Càpita mitjana 152,15 €

Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat

Atenció especialitzada -  €                   
Atenció continuada 1.868.160,40 €    
Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva -  €                   
Reforços d'estiu Període: 63.548,72 €         
Programa de coordinació entre línies assistencials -  €                   
Programa d'enfortiment i transformació de l'atenció primària i comunitària 297.795,85 €       
Síndrome de sensibilització central -  €                   
Abordatge de les necessitats en salut per factors socials -  €                   
Reforç assistencial extraordinari a l'atenció primària Període: 13.580,30 €         
Escola inclusiva 1.767,34 €           

Total activitat: 2.244.852,61 €    

TOTAL CLÀUSULA 6.192.021,49 €

  Data d'inici Import
Programa d'enfortiment i transformació de l'atenció primària i comunitària 01/11/2021 3.545,41 €           
Escola inclusiva 01/09/2021 1.767,34 €           
Total 5.312,75 €           

Contractació 2021 (inclou les Actuacions iniciades al 2021)

Atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l'àmbit de l'atenció primària

15 de juny a 15 de setembre

1 gener a 31 de març

Actuacions iniciades al 2021 posteriors a l'1 de gener

D'acord amb l'informe de fiscalització de 27.07.2021. Intervingut i conforme
9/8/2021
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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  Antoni Peris Grao   
Directora  Gerent 
Servei Català de la Salut   Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) 
 



 

  

1. CLÀUSULA ADDICIONAL SEIXANTA-UNENA 
Codi Contracte: 785529011CA 
Entre l’entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) i el Servei Català 
de la Salut 
Data Contracte: 5 de desembre de 2011 
Nom Entitat i NIF: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP), Q0801353D 
Línia Assistencial: Atenció Primària 
Activitat Contractada: Contraprestació per resultats 
Posició Pressupostària: D/251000900/4110/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Castelldefels 2 (Can Bou), 04374 
Període Clàusula: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2021 
 
La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal.lacions que incideixen en el medi ambient, 
diu en el punt 2 de la Disposició transitòria primera que fins l’entrada en vigor de la llei 
reguladora de les formes de gestió no contractuals en matèria de salut, es mantenen els 
actuals convenis, contractes i concerts per a la provisió de serveis sanitaris d’internament, 
d’atenció primària, d’atenció sociosanitària, d’atenció a la salut mental i d’atenció a les 
drogodependències. 
 
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. 
 
 
 
 
 
D'acord amb l'informe de fiscalització de 27.07.2021. Intervingut i conforme
9/8/2021
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El Servei Català de la Salut pagarà a l'entitat esmentada un import màxim de 279.985,03€, 
pel període de vigència d’aquesta clàusula. 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
El sistema de pagament d’aquesta clàusula s’efectuarà de la següent manera: 
 
- Una quantitat de 251.986,53 €, en pagaments fixes mensuals. 
 
- Una quantitat de  27.998,50 €, 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 quatrimestre 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.  
 
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 
 
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. 
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I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic. 
 
Gemma Craywinckel Martí  Antoni Peris Grao   
Directora  Gerent 
Servei Català de la Salut   Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) 
 



Any contracte:
202104374  -  EAP Castelldefels 2 - Can Bou

Unitat Proveïdora:
Barcelona -  Metropolità Sud

Entitat Proveïdora:
1870  -  Consorci Castelldefels Ag. Salut
(CASAP)

Regió Sanitària:

Línia Assistencial -  Atenció primària

Objectius vinculats a la contraprestació per resultats

1.Objectius de línia assistencial
Objectiu
Pactat

Ponderació
Pactada

Objectiu

6.0050%
AP19: Aconseguir que un determinat percentatge mínim de persones amb
Diabetis Mellitus tipus 2, assignades i ateses, tinguin fet  el cribratge del peu
diabètic durant l'últim any.

6.0060%
AP21: Control hemoglobina glicada en persones majors de 14 anys i menors
de 80 anys amb diagnòstic de diabetis mellitus tipus 2 (DM2)

6.0060%
AP28: Control de la tensió arterial en pacients amb insuficiència renal crònica

6.0050%
AP29: Control del colesterol LDL en persones amb CI/AVC

8.00163
AP34: Estàndard de qualitat assistencial d'activitats preventives en població
pediàtrica

6.0065%
AP36: Assolir un determinat percentatge mínim de pacients entre 14 i 80 anys,
assignats i atesos, i amb diabetis mellitus tipus 2 que tenen revisat el fons d'ull
en els darrers dos anys.

10.0052
GFM01-AP: Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la
prescripció farmacèutica (IQF).

8.0051,56%
SGAM02-AP: Aconseguir que la durada dels episodis d'IT no superi el temps
òptim establert, segons diagnòstic, edat i CNO (codi nacional d'ocupació), en
un determinat percentatge mínim d'episodis causats per contingència comuna
deguda a malalties del sistema osteomuscular, malalties mentals,
traumatismes/causes externes i  símptomes o signes no classificats.

Total ponderació objectius 56.00

5.Objectius de Regió Sanitària
Objectiu
Pactat

Ponderació
Pactada

Objectiu

6.0037%
RS_AP02: Realitzar el cribratge del consum d'alcohol en un determinat
percentatge mínim de pacients entre 14 i 80 anys atesos i assignats

8.0030%
RS_AP03: Assolir un percentatge mínim de professionals  dels EAP
correctament vacunats contra la grip estacional.

6.00--
RS_AP19: Contenció de la prescripció d'hipoglucemiants orals no insulínics
(ATC A10B) considerats com a MATMA a l'Atenció Primària

Total ponderació objectius 20.00



Any contracte:
202104374  -  EAP Castelldefels 2 - Can Bou

Unitat Proveïdora:
Barcelona -  Metropolità Sud

Entitat Proveïdora:
1870  -  Consorci Castelldefels Ag. Salut
(CASAP)

Regió Sanitària:

Línia Assistencial -  Atenció primària

6.Objectius transversals comuns a totes les AGA
Objectiu
Pactat

Ponderació
Pactada

Objectiu

5.0049
AMED-T04: Assolir un determinat valor mínim de l'índex de seguretat en l'ús
de medicaments

3.0053
GFM01-T19: Assolir un determinat valor mínim de l'índex de qualitat en la
prescripció farmacèutica (IQF)

5.0043%
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

6.0080%
VINCAT03-T: Consolidació de l'equip PROA comunitari

Total ponderació objectius 19.00

8.Objectius transversals de regió sanitària i AGA
Objectiu
Pactat

Ponderació
Pactada

Objectiu

5.0095%
RS_T01: Aconseguir que almenys el 95% de les unitats proveïdores de l'àmbit
territorial signi i/o compleixin el seguiment del Pacte territorial de col·laboració
o altres acords o plans estratègics que defineixi la Regió Sanitària abans de la
data acordada per la Regió

Total ponderació objectius 5.00

Total ponderació  Atenció primària 100.00



Any contracte:
202104374  -  EAP Castelldefels 2 - Can Bou

Unitat Proveïdora:
Barcelona -  Metropolità Sud

Entitat Proveïdora:
1870  -  Consorci Castelldefels Ag. Salut
(CASAP)

Regió Sanitària:

Línia Assistencial -  Atenció primària

Objectius sense repercussió econòmica

1.Objectius de línia assistencial

Objectiu Objectiu
Pactat

AP25bis: Índex del proveïdor assistencial principal
60%

AP30: Adequar el tractament antitrombòtic en pacients amb fibril·lació auricular no valvular
en funció del seu risc de patir un esdeveniment tromboembòlic (escala CHA2DS2-VASc) i
hemorràgic (escala HAS-BLED).

92%

AP32: Vacunació de la grip en persones majors de 59 anys
53%

AP33: Visites de gestió infermera de la demanda sobre població atesa assignada
200

AP35: Avaluació sistemàtica del risc de suïcidi en tots els pacients amb depressió
15%

ASI-AP01: Desplegar el model d'atenció no presencial
Sí

SEGPACAP01: Proporcionar al Servei de Promoció de la Qualitat i Bioètica, en el termini
establert, les dades dels indicadors de seguretat dels pacients de l'atenció primària. Sí

Observacions de la UP:
RS_AP19: Prescripció hipoglucemiants orals no insulínics considerats com a MATMA. Situar-se per sota de la mitjana del seu
AGA a desembre 2021 (dades acumulades) o Valors per sobre de la mitjana del seu AGA a desembre 2021 (dades acumulades
gener-desembre 2021), han d'haver disminuït el % de fàrmacs prescrits respecte de la seva situació basal (gener-març 2021)

Observacions de la AGA:
- -

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.



 

  

1. CLÀUSULA ADDICIONAL SEIXANTA-DOSENA 

Codi Contracte: 785529011CA 
Entre l’entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) i el Servei Català 
de la Salut 
Data Contracte: 5 de desembre de 2011 
Nom Entitat i NIF: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP), Q0801353D 
Línia Assistencial: Atenció Primària 
Activitat Contractada: Programa de suport a les actuacions de salut pública i 
vigilància epidemiològica de la covid-19 
Posició Pressupostària: D/251000901/4111/0000   
Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Castelldefels 2 (Can Bou), 04374 
Període Clàusula: 1 de gener a 31 de desembre de 2021 
 
La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal.lacions que incideixen en el medi ambient, 
diu en el punt 2 de la Disposició transitòria primera que fins l’entrada en vigor de la llei 
reguladora de les formes de gestió no contractuals en matèria de salut, es mantenen els 
actuals convenis, contractes i concerts per a la provisió de serveis sanitaris d’internament, 
d’atenció primària, d’atenció sociosanitària, d’atenció a la salut mental i d’atenció a les 
drogodependències. 
 
2. ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT 
 
L’objectiu d’aquest programa és donar suport a la vigilància epidemiològica mitjançant la 
gestió de la COVID-19 a nivell assistencial, informatiu i intervencionista. 

D’aquesta manera, el programa ha de cobrir les funcions i tasques desplegades fins ara 
(proves diagnòstiques, cribratges massius, identificació de contactes estrets, etc.), totes 
aquelles que s’estan desplegant com són el suport a les escoles, els diagnòstics específics 
per a la comunitat educativa i la vigilància de persones amb malalties respiratòries 
clínicament solapables amb COVID. 

Pel període de vigència d’aquesta clàusula l’entitat percebrà un import màxim de 
68.399,42 euros distribuïts de la següent manera: 
 

• Gestor COVID: Percebrà 36.149,42 euros que es faran efectius en pagaments fixes 
mensuals. 

 
• Referents Salut i Escola: Percebrà 32.250,00 euros que es faran efectius en pagaments 

fixes mensuals. 
 
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. 

 
D'acord amb l'informe de fiscalització de 27.07.2021. Intervingut i conforme
9/8/2021



 

 2/2 
 

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. 
 
4. INFORMACIÓ – DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària.  
 
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. 
 
I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic.  
 
Gemma Craywinckel Martí  Antoni Peris Grao   
Directora  Gerent 
Servei Català de la Salut   Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP)  
 



 

  

1. CLÀUSULA ADDICIONAL SEIXANTA-TRESENA 

Codi Contracte: 785529011CA 
Entre l’entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) i el Servei Català 
de la Salut 
Data Contracte: 5 de desembre de 2011 
Nom Entitat i NIF: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP), Q0801353D 
Línia Assistencial: Atenció Primària 
Activitat contractada: Programa per la Compensació del sobre cost i Programa per a 
la recuperació de l’activitat diagnòstica i el control de malalties, amb motiu de la 
pandèmia del Coronavirus SARS-CoV-2 
Posició Pressupostària: D/251000901/4111/0000   
Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Castelldefels 2 (Can Bou), 04374 
Període Clàusula: 1 de gener a 31 de desembre de 2021 

La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal.lacions que incideixen en el medi ambient, 
diu en el punt 2 de la Disposició transitòria primera que fins l’entrada en vigor de la llei 
reguladora de les formes de gestió no contractuals en matèria de salut, es mantenen els 
actuals convenis, contractes i concerts per a la provisió de serveis sanitaris d’internament, 
d’atenció primària, d’atenció sociosanitària, d’atenció a la salut mental i d’atenció a les 
drogodependències. 
 
2. ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT 
La pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha provocat múltiples efectes sobre 
la societat i ha afectat intensament el sistema sanitari en totes les seves vessants.  
 
Tenint en compte aquesta realitat, es contracten  els següents programes específics per 
fer front a les conseqüències derivades de la pandèmia en la línia d’atenció primària: 
 
• Programa per a la compensació del sobre cost.  
 
Aquest Programa té com a objectiu compensar el sobre cost que l’adopció i el compliment 
dels protocols derivats de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2  genera en relació a 
la prestació de l’activitat assistencial. 

Els conceptes de contractació inclosos en el programa per a la compensació del sobre 
cost son: 

- Equips d’atenció primària 

- Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat 

- S’exclouen el programa de suport a les actuacions de salut pública vigilància 
epidemiològica de la Covid-19, el programa d’enfortiment i transformació de l’APiC, la 
contraprestació per resultats i la docència. 

 

 
D'acord amb l'informe de fiscalització de 27.07.2021. Intervingut i conforme
25/9/2021
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El percentatge addicional de sobre cost és del 2,4%. 

L’import addicional a percebre es calcularà aplicant el percentatge addicional al 
pressupost dels conceptes inclosos pel període de vigència d’aquesta clàusula. 

El sistema de pagament serà mensual i serà objecte de regularització al finalitzar l’exercici. 
L’import mensual a compte que rebrà cada centre es calcularà a partir de la facturació de 
les activitats i/o els programes contractats dels conceptes inclosos en el Programa per a 
cada línia assistencial, als quals se’ls aplicarà el percentatge de sobre cost que 
correspongui. 
 
• Programa per a la recuperació de l’activitat diagnòstica i el control de malalties 
 
Aquest Programa té com a objectiu incentivar la recuperació de l’activitat ambulatòria i la 
qualitat dels terminis.  
 
Des de l’inici de la pandèmia, s’ha vingut observant com el volum de diagnòstics ha baixat 
com a conseqüència dels esforços destinats a la lluita contra la COVID-19. D’aquesta 
manera, i amb l’objectiu de recuperar el més aviat possible l’infradiagnòstic provocat per 
la pandèmia s’incorpora un incentiu a través de:  
 
- Increment de l’activitat de visites amb intenció diagnòstica a l’atenció primària. 

- Perfeccionament de la relació entre nivells assistencials, maximitzant i optimitzant la 
indicació i l’adequació, de manera que permeti la màxima capacitat resolutiva i el 
compliment dels períodes de resposta establerts en els temps de garantia.  

El programa constarà d’una part relacionada amb l’activitat i una part relacionada amb els 
diagnòstics i terminis que afecten, totes dues, tant la línia d’atenció primària com la 
d’atenció hospitalària, i una part relacionada amb l’excel·lència assistencial que afecta 
únicament la línia d’atenció primària, lligades al compliment d’indicadors i objectius 
específics definits a continuació: 
 

 

Descripció % assoliment % Pr.

Increment activitat 2021 respecte 2020 (es 
ponderarà amb 1 punt les visites presencials i amb 
0,6 punts les visites no presencials e-consulta) (A)

Tram 1 1% - ≤ 5% 5%

Tram 2 > 5% - ≤ 10% 10%

Tram 3 >10% 15%

0% - ≤ 10% 10%

 > 10% 10%

Increment resta de diagnòstics per recuperar els 
diagnòstics del 2021 respecte 2019 (A) ≥0% 5%

Compliment terminis de garantia visites 
preferents <30 dies (D)

Tram 1 75% - ≤ 85% 2,5%

Tram 2 > 85% - 100% 2,5%

Reducció temps demora visites ordinàries (D) 10% 5%

1 - 50 punts 10%

>50 - 75 punts 15%

>75 punts 10%

Parts del programa
Atenció primària

Part relacionada 
amb activitat 30%

Part relacionada 
amb diagnòstics i 
terminis

35%

Increment dels diagnòstics per recuperar els 
diagnòstics segons grups de malalties del 2021 
respecte 2019 (A C)

Part relacionada 
amb excel·lència 
assistencial

35% Millora i manteniment del nivell excel·lència 
assistencial (E)
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L’entitat percebrà un import màxim anual de 104.616,26 €, que s’abonarà en un únic 
pagament al finalitzar l’exercici.  
 
Aquest programa es contracta d’acord amb la planificació de l’Àrea Assistencial del Servei 
Català de la Salut. Aquestes entitats hauran de complimentar i informar de tots els 
indicadors i objectius específics inclosos en el programa per tal de poder-ne fer el 
seguiment i l’avaluació, en base al qual, el Servei Català de la Salut es reserva la potestat 
de fer les comprovacions i regularitzacions que consideri oportunes. 
 
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.  
 
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. 
 
4. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut podrà demanar tota la documentació que en relació a l’activitat contractada 
consideri necessària. 
 
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. 
I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic. 

Gemma Craywinckel Martí  Antoni Peris Grao   
Directora  Gerent 
Servei Català de la Salut   Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) 

Fonts de dades:
(A). CMBD-AP
(C). Segons els Clinical Classifications Sofware (CCS) i grups diagnòstics de major prevalença: circulatori, respiratori, sistema nerviós, oncològic, digestiu, nefrològic, endocrinològics.
(D). Registre de llistes d'espera
(E). SISAP. Cal preparar l'aternativa equivalent per aquells centres que no tenen e-cap.



 

  

1. CLÀUSULA ADDICIONAL SEIXANTA-QUATRENA 
 
Codi Contracte: 785529011CA 
Entre l’entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) i el Servei Català 
de la Salut 
Data Contracte: 5 de desembre de 2011 
Nom Entitat i NIF: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP), Q0801353D 
Línia Assistencial: Atenció Primària 
Activitat Contractada: Corresponsabilització en la gestió de la prestació farmacèutica 
amb recepta mèdica  
Posició Pressupostària: D/251000900/4110/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Castelldefels 2 (Can Bou), 04374 
Període Clàusula: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2021 
 
La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal.lacions que incideixen en el medi ambient, 
diu en el punt 2 de la Disposició transitòria primera que fins l’entrada en vigor de la llei 
reguladora de les formes de gestió no contractuals en matèria de salut, es mantenen els 
actuals convenis, contractes i concerts per a la provisió de serveis sanitaris d’internament, 
d’atenció primària, d’atenció sociosanitària, d’atenció a la salut mental i d’atenció a les 
drogodependències. 
 
2. ACTIVITAT 
2.1. Fixació dels paràmetres. 
 
2.1.1 S’entén per prestació farmacèutica als efectes d'aquesta clàusula la prescripció  en 
receptes del Servei Català de la Salut. 
 
2.1.2. Per a l’any 2021, el Servei Català de la Salut va assignar  a l’Àrea de Gestió 
Assistencial (AGA) a la qual pertany, un pressupost de referència per a la prestació 
farmacèutica en recepta mèdica, en concepte de Despesa Màxima Assumible (DMA), 
aquesta DMA, aprovada en Consell de Direcció de 12 de juliol  de 2021  (Annex 1: 
Assignacions DMA 2021 per AGA) i (Annex 2: Assignacions de gestió 2021 per EAP). 
  
2.1.3 Aquesta DMA correspon a la despesa màxima assumible en què el conjunt d’unitats 
proveïdores d’una mateixa AGA pot incórrer per la prestació farmacèutica als pacients 
assignats a l’AGA a la qual pertanyen excloent la prestació farmacèutica de la població 
flotant corresponent a pacients d’altres comunitats autònomes així com a pacients 
estrangers.  
 
La Divisió Econòmica del Medicament del Servei Català de la Salut farà arribar a l’entitat 
proveïdora la relació d’unitats proveïdores vinculades a aquesta entitat, en relació a l’AGA  
a la qual pertanyen i segons la línia assistencial a la que corresponen. 
  
2.1.4 L’entitat contractada es corresponsabilitza en la gestió de la prestació  farmacèutica 
de l’AGA a la qual pertany segons el que s’estableix a continuació:  
 
 
 D'acord amb l'informe de fiscalització de 

13/5/2022
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- Si la despesa en la prestació farmacèutica de l’AGA d’acord amb el punt 2.1.3 durant l'any 
2021 és superior a la quantitat assignada en concepte de DMA per a aquesta anualitat, 
l’AGA presentarà un balanç negatiu i el conjunt d’unitats productives (UP) de l’AGA haurà 
de fer front al 15% del diferencial entre la despesa i la DMA assignada per al mateix 
exercici. En cap cas aquesta liquidació suposarà un import superior equivalent a un 1% 
de la DMA 2021 (un cop regularitzada si s’escau) de l’AGA.  
 

- Si la despesa en la prestació farmacèutica de l’AGA d’acord amb el punt 2.1.3 durant l'any 
2021 és inferior a la quantitat assignada en concepte de DMA per a aquesta anualitat, 
l’AGA presentarà un balanç positiu i el conjunt d’UP de l’AGA percebrà un 15% del 
diferencial entre la despesa i la DMA assignada per al mateix exercici. En cap cas aquesta 
liquidació suposarà un import superior equivalent a un 1% de la DMA 2021 (un cop 
regularitzada si s’escau) de l’AGA. 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
L’entitat contractada percebrà o haurà de fer front a una part dels imports resultants en 
funció del què correspongui aplicar segons els criteris especificats a l’apartat 2.1.4.  

 
El resultat de la liquidació de l’AGA serà imputable en un 50% individualment als EAP i un 
50% a les línies assistencials (atenció primària, especialitzada [hospitals/CAP II], salut 
mental i centres sociosanitaris). 
 
Un 50% del balanç es liquidarà individualment als EAPs en funció del balanç entre la seva 
despesa real i la seva assignació de gestió. 

 
La resta del 50% del balanç s’imputarà a cada línia assistencial en funció del seu pes 
proporcional sobre la despesa de l’AGA. En el cas de la línia d’atenció primària es 
descomptarà del seu pes sobre la despesa un 50%, donat que aquesta ja ha estat distribuït 
com a incentiu individual. 
 
En el cas que, dins d’una mateixa AGA, hi hagi més d’una unitat proveïdora (UP) diferent 
dins d’una mateixa línia assistencial, la imputació de la liquidació per cada UP es farà 
segons criteris de qualitat i eficiència en la prescripció ajustant pel pes (població en el cas 
dels EAP i volum de receptes per la resta d’UP). 
 
D’aquesta manera: 
 

- Equips d’atenció primària: en funció de l’Índex de Qualitat de la Prestació Farmacèutica 
pel 2021 (IQF 2021) ajustat per població assignada a l’EAP pel 2021. 
 

-  Hospitals/CAP 2: en funció de l’indicador de l’IQF d’Especialitzada 2021 ajustat pel volum 
de receptes prescrites durant 2021. En els casos on les UP no disposin d’aquest IQF, es 
farà en funció de l’indicador de la llista fixa de “medicaments amb alternatives més 
adequades” de l’IQF 2021. 
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- Salut mental: en funció de l’indicador de l’IQF de Salut Mental 2021 ajustat pel volum de 
receptes prescrites durant 2021. En els casos on les UP no disposin d’aquest IQF, es farà 
en funció de l’indicador de la llista fixa de “medicaments amb alternatives més adequades” 
de l’IQF 2021. 
 

- Centres sociosanitaris: en funció de l’IQF MATMA 2021 (llista fixa) ajustat pel volum de 
receptes prescrites durant el 2021. 
 
Tota UP participa en la liquidació a l’AGA on té l’adreça de la RUP. Tot i això, si una UP 
prescriu a diversos territoris, participarà en la liquidació d’aquella/es AGA/s on la 
contribució de la UP, en volum de receptes, superi el 20% de l’activitat de la UP en qüestió.  

 
4. REGULARITZACIÓ 
 
4.1. Al final de l'exercici, la Divisió Econòmica del Medicament del Servei Català de la Salut 
elaborarà un informe en el qual hi constaran els resultats de l'aplicació dels paràmetres 
establerts a l'apartat 2. 
 
4.2. En el supòsit a què es refereix l’apartat 2.1.4, el Servei Català de la Salut aplicarà una 
regularització positiva o negativa per la quantitat que resulti d'acord amb els termes de 
l’apartat 3, i prèvia presentació de la corresponent factura de regularització. 
 
Alteració de les condicions objectives  
 
La quantitat assignada en concepte de DMA per a l'any 2021 es revisarà en els casos 
següents: 
 

a) Que s'adoptin mesures estructurals, no imputables a les entitats contractades del AGA, 
que incideixin en el nivell de la despesa farmacèutica de l’AGA per a aquest mateix 
exercici. En aquest cas, prèvia audiència a les entitats en representació de l’AGA, el Servei 
Català de la Salut establirà la nova DMA prioritzant l’aplicació dels mateixos criteris de 
càlcul que s'han utilitzat als efectes de la seva fixació inicial. En aquest punt s’inclou la 
incertesa derivada de la pandèmia de la covid-19, que pot generar que els nivells d’activitat 
i despesa de l’any 2021 siguin significativament diferents als previstos en la metodologia 
de càlcul de les assignacions DMA 

 
b) Quan la diferència entre el creixement real que es produeixi a Catalunya l’any 2021 

respecte el 2020 i el creixement assignat a nivell de Catalunya (3,5 %) sigui superior a un 
punt (en més o en menys), el percentatge de creixement assignat a l’AGA s’augmentarà 
o disminuirà segons correspongui en un percentatge del 50% de l’esmentada diferència. 

 
c) Quan en la metodologia de càlcul de les assignacions no s’hagi incorporat algun concepte 

amb rellevant transcendència. 
 
En aquests supòsits, els resultats de l'aplicació dels paràmetres establerts a l'apartat 2 es 
determinaran en base a la nova DMA resultant, que serà comunicada convenientment a 
les entitats proveïdores de l’AGA corresponent. 
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5. INFORMACIÓ 
 
Per tal que es pugui dur a terme un seguiment periòdic, el Servei Català de la Salut 
facilitarà a l’ entitat contractada la informació relativa a la prescripció generada pels seus 
professionals. Aquesta informació es procurarà lliurar de forma periòdica en el termini 
màxim de 60 dies posteriors a la finalització del mes de què es tracti. 
 
La signatura d’aquesta clàusula implica l’autorització del director o directora 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. 
 
6. PRESTACIÓ 
 
En tot cas, l'entitat contractada ha de garantir la qualitat i la suficiència de la prestació 
farmacèutica a la població. 
 
Vist l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, de 31 de gener de 2022, 
de delegació de funcions d’aquest Consell en la persona titular de la Direcció d'aquesta 
institució, es dona compte de la present clàusula addicional. 
  
I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic. 
 
Gemma Craywinckel Martí  Antoni Peris Grao   
Directora  Gerent 
Servei Català de la Salut   Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) 
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ANNEX 

 

 
 

 

Regió Sanitària Entitat proveïdora AGA Import DMA 2021 EAP Import DMA EAP 2021

Barcelona Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) Baix Llobregat Litoral i Viladecans 40.050.778,99 € EAP Castelldefels 2 - Can Bou 5.474.117,28 €



 

  

1. CLÀUSULA ADDICIONAL SEIXANTA-CINQUENA 
Codi Contracte: 785529011CA 
Entre l’entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) i el Servei Català 
de la Salut 
Data Contracte: 5 de desembre de 2011 
Nom Entitat i NIF: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP), Q0801353D 
Línia Assistencial: Atenció Primària 
Activitat Contractada: Formació sanitària especialitzada en les especialitats de 
Medicina i d’Infermeria de Família i Comunitària 
Posició Pressupostària: D/251000900/4110/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Castelldefels 2 (Can Bou), 04374 
Període Clàusula: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2021 
 
La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal.lacions que incideixen en el medi ambient, 
diu en el punt 2 de la Disposició transitòria primera que fins l’entrada en vigor de la llei 
reguladora de les formes de gestió no contractuals en matèria de salut, es mantenen els 
actuals convenis, contractes i concerts per a la provisió de serveis sanitaris d’internament, 
d’atenció primària, d’atenció sociosanitària, d’atenció a la salut mental i d’atenció a les 
drogodependències. 
 
2.  ACTIVITAT  
 
El sistema de formació sanitària especialitzada mitjançant residència implica per als 
especialistes en formació el desenvolupament de les activitats previstes en el programa 
de formació corresponent a l'especialitat de què es tracti de manera tutelada i subjecta a 
les avaluacions que es determinin reglamentàriament.  
 
La formació d’especialistes en ciències de la salut constitueix un objectiu prioritari de 
l’Administració sanitària, la qual ha de vetllar per a la seva consecució mitjançant 
l’establiment de les mesures i els mecanismes que siguin necessaris, tot garantint el 
procés d’aprenentatge del personal en formació pel sistema de residència a Catalunya a 
través de les estructures sanitàries docents idònies.  
 
A aquests efectes, els centres sanitaris docents i les unitats docents acreditades per a la 
formació d’especialistes, a través de la seva comissió de docència, planifiquen i organitzen 
la formació, supervisen l’aplicació pràctica i controlen el compliment dels objectius 
previstos en els programes formatius de les diferents especialitats i també la integració de 
les activitats formatives i dels residents en l’activitat assistencial i ordinària del centre. 
 
Els tutors són els professionals sanitaris especialistes en servei actiu, acreditats per a la 
docència del personal resident, que tenen la missió de planificar i col.laborar activament 
en l’aprenentatge dels coneixements, les habilitats i les actituds d’aquests, a fi de garantir 
el compliment del programa formatiu de l’especialitat de què es tracti i són els primers 
responsables del seu procés d’ensenyament i d’aprenentatge. 
 
 
 

D'acord amb l'informe de fiscalització de 27.07.2021. Intervingut i conforme
27/2/2022
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L’entitat proveïdora dels centres sanitaris docents s'obliga al compliment de les 
disposicions actualment en vigor i específicament el que preveu el Decret 165/2015, de 
21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya. 
 
L’activitat objecte d’aquesta clàusula es relaciona a continuació: 
 
A) Formació especialitzada als professionals mèdics en període de residència de Medicina 
de Família i Comunitària 
B) Formació especialitzada als professionals en període de residència d’Infermeria de 
Família i Comunitària  
C) Reconeixement de l’acció tutorial 
 
La contractació a aquesta entitat, pel període de vigència d’aquesta clàusula es descriu a 
l’Annex 1. 
 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
A) Formació especialitzada als professionals mèdics en període de residència de Medicina 
de Família i Comunitària: 
 
- L’import per aquest concepte, es farà efectiu en pagaments fixes mensuals. 
 
L’entitat es compromet a formar i a retribuir el nombre de professionals en període de 
formació sanitària especialitzada (FSE) que s’indiquen a l’Annex 1 d’aquesta clàusula, 
detallats per any de formació, amb la següent especificació dels períodes de formació, ja 
que aquests corresponen a cursos acadèmics i no coincideixen amb l’any natural: 
 
R/20: Del 01.01.21 al 31.05.21 (5 mesos) 
R/21: Del 01.06.21 al 31.12.21 (7 mesos).  
 
Els residents de primer any que han estat adjudicataris d’una plaça en formació a 
Catalunya durant l’any 2021, s’han incorporat l’01.07.21 
 
Degut a la pandèmia produïda pel virus SARS-CoV19, els residents de primer any que 
havien estat adjudicataris d’una plaça en formació a Catalunya durant l’any 2020, es van 
incorporar a l’octubre. Aquest fet condiciona que aquests residents, que el present exercici 
son de segon grau, s’han incorporat l’01.10.21 

 
Aquests fets tindran un impacte en el següent exercici. 
 
Per a dur a terme aquesta formació especialitzada, el CatSalut abonarà l’import 
corresponent per aquest concepte que l'entitat es compromet a aplicar exclusivament a 
aquesta finalitat que inclou la part proporcional que es detalla a continuació i d’acord amb 
els percentatges més avall indicats:  
a. retribucions bàsiques i complementàries i quotes patronals a la Seguretat Social 

corresponents als residents anteriorment especificats. 
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b. els imports que en concepte de guàrdies corresponen als residents: 
 

R-1 40 guàrdies laborables i 8 festius 
R-2 40 guàrdies laborables i 8 festius 
R-3 40 guàrdies laborables i 8 festius 
R-4 40 guàrdies laborables i 8 festius 

 
c.   complement de docència. 
 
d.   15 hores setmanals realitzades pels tècnics de salut pública. 
 
e. complement del coordinador de la unitat docent.  
 
- Especialitats de 4 anys de durada: 
 
 - Residents de 1r any: 95% 
 - Residents de 2n any: 75% 
 - Residents de 3r any: 60% 
 - Residents de 4rt any: 50% 
 
B) Formació especialitzada als professionals en període de residència d’Infermeria de 
Família i Comunitària: 
 
- L’import per aquest concepte, es farà efectiu en pagaments fixes mensuals. 
 
L’entitat es compromet a formar i a retribuir el nombre de professionals que s’indiquen a 
l’Annex 1 d’aquesta clàusula, detallats per any de formació, amb la següent especificació 
dels períodes de formació, ja que aquests corresponen a cursos acadèmics i no 
coincideixen amb l’any natural: 
 
R/20: Del 01.01.21 al 31.05.21 (5 mesos) 
R/21: Del 01.06.21 al 31.12.21 (7 mesos) 
 
Els residents de primer any que han estat adjudicataris d’una plaça en formació a 
Catalunya durant l’any 2021, s’han incorporat l’01.07.21 
 
Degut a la pandèmia produïda pel virus SARS-CoV19, els residents de primer any que 
havien estat adjudicataris d’una plaça en formació a Catalunya durant l’any 2020, es van 
incorporar a l’octubre. Aquest fet condiciona que aquests residents, que el present exercici 
son de segon grau, s’han incorporat l’01.10.21 

Aquests fets tindran un impacte en el següent exercici. 
 
- Per a dur a terme aquesta formació, el CatSalut abonarà a aquesta entitat un percentatge 
variable segons l’any de formació dels imports que en concepte de retribucions bàsiques, 
complementàries i quotes patronals a la Seguretat Social (excloent el complement 
d'atenció continuada) corresponguin als esmentats  professionals en període de formació 
especialitzada, i que l'entitat es compromet a aplicar exclusivament a aquesta finalitat: 
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- Especialitat de 2 anys de durada: 
 
 - Residents de 1r any: 95% 
 - Residents de 2n any: 50% 
 
En relació als punts A i B, en el cas que no s’arribés a l’acompliment del nombre de 
persones formades que s’assenyala, fet que l’entitat haurà de comunicar a la direcció 
competent en matèria d’ordenació professional del Departament de Salut i al CatSalut, la 
regió sanitària procedirà a efectuar la regularització al final de l’exercici de l’import abonat 
corresponent a la part proporcional de persones acreditades per l’entitat. 
 
C) Reconeixement de l’acció tutorial: 
 
- L’import per aquest concepte, es farà efectiu en un pagament únic, al final de l’exercici. 
 
- Aquest import fa referència tant a l’especialitats de medicina com a les d’infermeria, si 
s’escau.  
 
- L’avaluació anual i el reconeixement dels tutors, en funció dels seus coneixements i la 
seva experiència en les tasques assistencials, docents i de recerca, com també del grau 
de compliment dels objectius assistencials, docents i investigadors del centre sanitari en 
què presten els serveis, ha de contribuir a l’objectiu de millorar progressivament la 
formació integral dels especialistes en formació i, en conseqüència, millorar també el 
sistema de salut. En aquesta línia, l’exercici de les funcions de tutoria tenen la consideració 
de funcions de gestió clínica i són objecte del reconeixement oportú pel centre sanitari 
docent, per l’Administració sanitària i pel conjunt del sistema sanitari. 
 
En atenció a les responsabilitats assignades als tutors/es d’especialistes en formació, com 
s’especifica en el punt 2 anterior, els/les tutors/es han d’estar degudament acreditat per 
Resolució dictada per l’òrgan competent del Departament de Salut i estar nomenat per 
l’òrgan directiu de la entitat titular del centre o unitat docent, a proposta de la Comissió de 
Docència corresponent. 
 
L’import per aquest concepte correspon a l’incentiu que satisfà el Departament de Salut 
com a  reconeixement de l’acció tutorial, és finalista i s’ha de destinar a retribuir els/les 
tutors/es acreditats i nomenats pel centre sanitari o la unitat docent del sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) en funció del nombre de residents. 
 
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. 
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En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per l’entitat 
els imports per l’activitat 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 I DOCUMENTACIÓ 
 
5.1 En relació a la formació sanitària especialitzada als professionals en període de 
residència: 
 
Al final de l’exercici, i juntament amb la facturació del mes de desembre, l’entitat haurà de 
presentar a la regió sanitària el certificat acreditatiu de la formació realitzada i de que els 
imports econòmics rebuts s’han destinat a aquesta finalitat, d’acord amb el model que 
s’adjunta com Annex 2. 
 
5.2 En relació al reconeixement de l’acció tutorial: 
 
- Per tal d’avaluar l’acreditació atorgada, els centres de formació sanitària especialitzada 
han de trametre a la direcció competent en matèria d’ordenació professional del 
Departament de Salut, abans del 15 de juliol de l’any següent al de l’acció tutorial objecte 
d’avaluació, un certificat del cap o de la cap d’estudis acreditatiu de l’acompliment de les 
tasques encomanades i el manteniment de les seves competències com a tutor/a, 
pressupòsit del reconeixement econòmic de l’acció tutorial. 
 
5.3 El CatSalut, mitjançant la regió sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
 
6. REGULARITZACIÓ 
Al final de l’exercici, una vegada l’entitat proveïdora hagi presentat la informació 
acreditativa abans esmentada pel que fa al nombre de residents en període de formació, 
la regió sanitària podrà efectuar una regularització afegint o detraient la part proporcional 
de la quantitat abonada com a costos directes per aquest concepte, que hagin sofert 
variacions respecte a l’activitat assenyalada en aquesta clàusula. 
  
7.  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. 
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I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic. 
 
Gemma Craywinckel Martí  Antoni Peris Grao   
Directora  Gerent 
Servei Català de la Salut   Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) 
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Annex 1 

 

EAP Castelldefels 
    

Contractació 2021 
        

    Import 
      

Formació sanitària especialitzada en Medicina de Família i Comunitària 

           

           41.915,84 €  
      

Any de formació 
Nombre de 
residents    

      
R-1/21 1    
R-1/20 0    
R-2/21 0    
R-2/20 0    
R-3/21 0    
R-3/20 0    
R-4/21 0    
R-4/20 0    

      
Formació sanitària especialitzada en Infermeria de Família i 
Comunitària                
      

Any de formació 
Nombre de 
residents    

      
R-1/21 0    
R-1/20 0    
R-2/21 0    
R-2/20 0    

      

Reconeixement de l'acció tutorial  

                

               1.374,97 €  
      

TOTAL CLÀUSULA   

            

             43.290,81 €  
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Annex 2 

Model de certificat a lliurar al final de l’exercici per acreditar la realització de 
l’activitat contractada pel servei català de la salut en virtut de la clàusula 
addicional de formació 

Referència: 
 
Codi conveni / contracte 
Entitat (nom i NIF)  
Data conveni / contracte. 
Unitat proveïdora (nom i codi) 
Número clàusula: 
Període clàusula  
Activitat de FORMACIÓ contractada (marqueu amb una X): 

 Especialistes en ciències de la salut ☐ 
 Especialistes en geriatria ☐ 
 Especialistes en salut mental ☐ 

 Psiquiatria i psicologia clínica ☐ 
 Infermeria en salut mental ☐ 

 Medicina de família i comunitària ☐ 
 Infermeria de família i comunitària ☐ 
 Infermeria obstètrica o ginecològica ☐ 
 Programa de formació d’interès especial AFIE ☐ 

(AFIE: formació en salut mental per a residents de medicina de família i comunitària) 

El / la senyor/a _ , director/a _ gerent de l’entitat esmentada a l’encapçalament, pel que fa a la unitat proveïdora abans 
expressada, acreditada per impartir formació sanitària especialitzada, d’acord amb el que preveu la clàusula addicional 
esmentada, per la qual es fixen les condicions contractuals referents a l’activitat de formació de referència en el període 
indicat, 

CERTIFICA: 

Primer:- Que en el decurs d’aquest any han continuat el seu període de formació sanitària especialitzada el següent 
nombre de persones en les especialitats que es detallen:  

Especialitat 
1r any   
Data d’inici 

2n any   
Data d’inici 

3r any   
Data d’inici 

4rt any   
Data d’inici 

5è any   
Data d’inici 

                               

 

Segon.- Que els imports econòmics rebuts en base a la clàusula addicional de formació esmentada s’han destinat 
exclusivament a aquesta finalitat. 

I, perquè així consti i als efectes oportuns, lliuro el present certificat a, en data       

(signatura i segell) 

NOTA: Cal indicar en certificació adjunta, si escau, el nombre de persones (per especialitat i any de residència) que han 
causat baixa i la raó per la qual no coincideix el nombre de persones que consta a la clàusula addicional i el que consta 
en la present certificació, expressant el motiu de la baixa. 
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