
1. CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUANTA-NOVENA

Codi conveni: 783803412
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias  Sagrado Corazón de Jesús - Mare de Déu 
de la Mercè, 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: Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús - Mare de 
Déu de la Mercè, NIF entitat: R0801947C
Línia Assistencial: Atenció Sociosanitària
Activitat contractada: Pla Integral d’Urgències de Catalunya en relació a l’àmbit 
de l’atenció sociosanitària – Reforç dels programes d’atenció domiciliària 
(PADES)
Posició Pressupostària: D/251001100/4120/0000
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital Mare de Déu de la Mercè, codi unitat 
proveïdora 00672
Període Clàusula: 1 de gener a 31 de març de 2018

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:

REFORÇ DELS PROGRAMES D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (PADES) 

Ampliar la cobertura horària d’aquests equips, per tal de donar resposta a l’increment 
de demanda de serveis durant els mesos d’hivern i evitar les derivacions a altres 
dispositius assistencials.

3. SISTEMA DE PAGAMENT

- Ampliació de l’horari els caps de setmana i festius de 8 a 20 hores: 
5.302,25 euros / mes / equip. 

L’import màxim previst per l’activitat assenyalada és de  15.906,75 euros.



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 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

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 I DATA DE SIGNATURA

I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic, a Barcelona, 19 de febrer de 
2019.

Adrià Comella Carnicé José Román López
Director del Gerent de
Servei Català de la Salut l’Hospital Mare de Déu de la Mercè
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CLÀUSULA ADDICIONAL SEIXANTENA

Codi conveni: 783803412
Entre l’entitat:: Hermanas Hospitalarias  Sagrado Corazón de Jesús - Mare de Déu de la Mercè, 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: Hermanas Hospitalarias  Sagrado Corazón de Jesús - Mare de Déu de la Mercè, 
R0801947C
Línia Assistencial: Atenció Sociosanitària
Activitat contractada: Activitat assistencial sociosanitària (llarga estada, mitjana estada-convalescència, 
mitjana estada-cures pal·liatives, mitjana estada-polivalent, subaguts, sida, hospital de dia, pades, ufiss, 
eaia i programa d’integració assistencial)
Posició Pressupostària: D/251001100/4120/0000
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital Mare de Déu de la Mercè, 00672
Període Clàusula: 1 de gener a 31 de desembre de 2018

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 a l’any 2018, i que 
es publica a la pàgina web del CatSalut:  http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/convenis-contractes/relacio/

I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic a Barcelona, 6 de març de 2019.

Adrià Comella Carnicé José Román López
Director del Gerent de
Servei Català de la Salut l’Hospital Mare de Déu de la Mercè

Activitat Preu Import

Llarga estada Estades 8.234 62,09 € 511.249,06 €
Mix:
%A 0%
%B 19%
%C 81%

Mitjana estada - Convalescència Estades - -  € -  €

Mitjana estada - Cures pal.liatives Estades - -  € -  €

Mitjana estada - Polivalent Estades 9.007 90,67 € 816.664,69 €

Subaguts Altes - -  € -  €

SIDA Estades - -  € -  €

Hospital de dia Estades 12.751 36,74 € 468.471,74 €

PADES Nº PADES 1 174.633,48 €

UFISS Geriàtrica -  €

UFISS Cures pal·liatives -  €

UFISS de valoració del deteriorament 
cognitiu i trastorns de la conducta 290.370,36 €

UFISS Mixta -  €

Primeres visites 235
Índex reiteració 2,00 
Visites totals 705 47,20 € 33.276,00 €

EAIA Geriatria Processos - -  € -  €

EAIA Cures pal·liatives Processos - -  € -  €

EAIA Trastorns cognitius Processos 260 209,16 € 54.381,60 €

Programa d'Integració Assistencial 829.447,57 €

TOTAL CLÀUSULA 3.178.494,50 €

Contractació 2018 

EAIA Consulta d'avaluació i seguiment
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CLÀUSULA ADDICIONAL SEIXANTA-UNENA

Codi conveni: 783803412
Entre l’entitat:: Hermanas Hospitalarias  Sagrado Corazón de Jesús - Mare de Déu de la Mercè, 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: Hermanas Hospitalarias  Sagrado Corazón de Jesús - Mare de Déu de la Mercè, 
R0801947C
Línia Assistencial: Atenció Sociosanitària
Activitat contractada: Activitat assistencial sociosanitària (llarga estada, mitjana estada-convalescència, 
mitjana estada-cures pal·liatives, mitjana estada-polivalent, subaguts, sida, hospital de dia, pades, ufiss, 
eaia i programa d’integració assistencial)
Posició Pressupostària: D/251001100/4120/0000
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital Mare de Déu de la Mercè, Pades II, 08288
Període Clàusula: 1 de juliol a 31 de desembre de 2018

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 a l’any 2018, i que 
es publica a la pàgina web del CatSalut:  http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/convenis-contractes/relacio/

I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic a Barcelona, 6 de març de 2019.

Adrià Comella Carnicé José Román López
Director del Gerent de
Servei Català de la Salut l’Hospital Mare de Déu de la Mercè

Activitat Preu Import Data d'inici Activitat Import

Llarga estada Estades - -  € -  €
Mix:
%A 0%
%B 0%
%C 0%

Mitjana estada - Convalescència Estades - -  € -  €

Mitjana estada - Cures pal.liatives Estades - -  € -  €

Mitjana estada - Polivalent Estades - -  € -  €

Subaguts Altes - -  € -  €

SIDA Estades - -  € -  €

Hospital de dia Estades - -  € -  €

PADES Nº PADES 1 87.316,74 € 01/07/2018 87.316,74 €

UFISS Geriàtrica -  €

UFISS Cures pal·liatives -  €

UFISS de valoració del deteriorament 
cognitiu i trastorns de la conducta -  €

UFISS Mixta -  €

Primeres visites -
Índex reiteració -
Visites totals - -  € -  €

EAIA Geriatria Processos - -  € -  €

EAIA Cures pal·liatives Processos - -  € -  €

EAIA Trastorns cognitius Processos - -  € -  €

Programa d'Integració Assistencial -  €

TOTAL CLÀUSULA 87.316,74 € 87.316,74 €

Contractació 2018 (inclou les Actuacions iniciades al 2018) Actuacions iniciades al 2018 
posteriors a l'1 de gener

EAIA Consulta d'avaluació i seguiment



1. CLÀUSULA ADDICIONAL SEIXANTA-DOSENA

Codi conveni: 783803412 
Entre l’entitat: Hermanas Hospitalarias  Sagrado Corazón de Jesús - Mare de Déu de la 
Mercè, 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: Hermanas Hospitalarias  Sagrado Corazón de Jesús - Mare de 
Déu de la Mercè, R0801947C 
Línia Assistencial: Atenció Sociosanitària  
Activitat contractada: Corresponsabilització en la gestió de la prestació 
farmacèutica amb recepta mèdica 
Posició Pressupostària: D/251001100/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital Mare de Déu de la Mercè, 00672 
Període Clàusula: 1 de gener a 31 de desembre de 2018 

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 2018, 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 22 de novembre de 2018  (Annex 1: 
Assignacions DMA 2018 per AGA) i (Annex 2: Assignacions de gestió 2018 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 més la prestació farmacèutica a la 
població flotant corresponent a pacients d’altres comunitats autònomes així com a 
pacients estrangers. Atès que no tota la prescripció feta a la població flotant pot ser 
assignada a un EAP, en algunes AGA hi ha una diferència entre la suma de les 
assignacions de gestió dels EAPs i el total de la DMA de l’AGA. 

La Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al 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:  



 

 

 
- Si la despesa en la prestació farmacèutica de l’AGA d’acord amb el punt 2.1.3 

durant l'any 2018  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 10% 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 2018 (un cop 
regularitzada si s’escau) de l’AGA. Una UP no pot percebre cap import si l’AGA 
té un balanç negatiu. 

 
- Si la despesa en la prestació farmacèutica de l’AGA d’acord amb el punt 2.1.3 

durant l'any   2018  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 10% 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 2018 (un cop regularitzada si s’escau) de l’AGA. 
Una UP no ha de fer front a cap import si l’AGA té un balanç positiu. 

 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
L’entitat contractada percebrà o haurà de fer front a una part dels imports resultats en 
funció del què correspongui aplicar segons els criteris especificats a l’apartat 2.1.4.  
 
El resultat de la liquidació de l’AGA ( a favor o en contra) serà imputable en un 50% i de 
forma individualitzada als EAPs i l’altre 50% a totes les línies assistencials d’atenció 
primària, especialitzada (hospitals/CAP II), salut mental i centres sociosanitaris. El grau 
d’imputació a cada línia es farà de forma proporcional al seu pes en la despesa 2018 
segons cada AGA, tot i que en el cas de l’atenció primària es descomptarà el 50% ja 
distribuït en l’esquema d’incentius individuals.  
 
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 2018 (IQF 2018) ajustat per població assignada a l’EAP pel 
2018. 

 
- Hospitals/CAP 2: en funció de l’indicador de “medicaments amb alternatives més 

adequades” de l’IQF 2018 ajustat pel volum de receptes prescrites durant el 
2018. 

 
 



 

 

 
- Salut mental: en funció de l’indicador de “cost mitjà d’antipsicòtics atípics” de 

l’any 2018 i d’acord amb els criteris metodològics de l’objectiu inclòs en la part 
variable dels contractes de compra de serveis, ajustat pel volum de receptes 
prescrites durant el 2018. 

 
- Centres sociosanitaris: en funció de l’indicador de “medicaments amb 

alternatives més adequades” (MATMA) de l’IQF 2018 ajustat pel volum de 
receptes prescrites durant el 2018. 

 
4. REGULARITZACIÓ 
 
4.1. Al final de l'exercici, la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al 
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 2018 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. 

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

2018 respecte el 2017 i el creixement assignat a nivell de Catalunya (2,7 %) 
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.  
 
 



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. 

6. PRESTACIÓ

En tot cas, l'entitat contractada ha de garantir la qualitat i la suficiència de la prestació 
farmacèutica a la població. 

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. 

8. LLOC, DATA I SIGNATURA

I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic a Barcelona, 29 d'abril de 2019. 

Adrià Comella Carnicé José Román López 
Director del  Gerent de 
Servei Català de la Salut l’Hospital Mare de Déu de la Mercè 



 

 

 
 
 
Annex  
 
 
 
 
 

 

Regió Sanitària Entitat proveïdora AGA Import DMA 2018 EAP Import DMA EAP 2018

Barcelona Mare de Déu de la Mercè - HHSCJ Barcelona Dreta 87.484.043,42 €
Barcelona Nord 99.997.281,33 €




