1. CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUANTA-TRESENA
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 2017
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:
5.269,05 euros / mes / equip.

L’import màxim previst per l’activitat assenyalada és de 15.807,15 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.
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1. CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUANTA-CINQUENA

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: Transparència
Posició Pressupostària: D/251001100/4120/0000
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital Mare de Déu de la Mercè, 00672
Període Clàusula: Mateixa vigència del conveni, i les seves pròrrogues
2. OBJECTE: TRANSPARÈNCIA
L’entitat queda obligada a publicar en la seva pàgina web tota la informació necessària per a
donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Pel que fa a les obligacions d’informació de publicitat activa, tant de les entitats del sector
públic com de les entitats previstes a les lletres d) i e) de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei
19/2014, tindran el mateix abast i s’ajustaran als criteris de la Comissió Interdepartamental
de Transparència i de Govern Obert per a les entitats del sector públic.
3. INFORMACIÓ – DOCUMENTACIÓ
En el cas de les entitats del sector públic com de les entitats previstes a les esmentades
lletres d) i e) de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 19/2014, han de mantenir actualitzada a la
seva pàgina web la informació directament lligada a la prestació sanitària pública requerida
per la Llei.
Excepcionalment, en el cas de les entitats previstes a les lletres d) i e) de l’apartat 1 de
l’article 3 de la Llei 19/2014 que no disposin de web o que en disposin però no hi consti la
informació sol·licitada, o bé quan, independentment de la seva titularitat, el CatSalut rebi una
sol·licitud d’informació pública prevista a la Llei de Transparència, les entitats han de facilitar
al CatSalut la informació en el termini requerit per tal de poder donar compliment al termini
establert per la Llei per resoldre la sol·licitud.

4. INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ
L’incompliment de l’obligació té la consideració de falta greu i la penalització serà la prevista
a l’annex de faltes del contracte o conveni
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, la clàusula addicional de transparència està sotmesa a la ratificació del Consell
esmentat.
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1. CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUANTA-SISENA
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: Tractament de dades
Posició Pressupostària: D/251001100/4120/0000
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital Mare de Déu de la Mercè, 00672

Període Clàusula: Durada indefinida, mentre estigui vigent el conveni principal.
2. OBJECTE
Ambdues parts tenen la intenció de regular mitjançant aquesta clàusula addicional les
obligacions que corresponen a l’entitat com a encarregada de tractament, per tractar,
per compte CatSalut, responsable del fitxer, les dades de caràcter personal
necessàries per prestar el serveis objecte del conveni o contracte al qual addiciona
aquesta clàusula.
Ambdues parts, sense perjudici del que es regula en aquesta clàusula addicional,
manifesten que coneixen les obligacions establertes en la normativa vigent sobre
protecció de dades personals i, especialment, el que estableix l’article 12 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i
el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de l'esmentada Llei, pel que fa a l’accés a les dades per compte de
tercers.
L’entitat encarregada del tractament, a banda de les obligacions establertes en aquesta
clàusula addicional, es compromet a complir totes les obligacions que legalment
estableixi la normativa respecte a l’encarregat del tractament.
Per tot això i en compliment de la normativa vigent, les parts es reconeixen mútuament
capacitades i subscriuen la present clàusula addicional amb subjecció als següents
ACORDS:
Primer: L’entitat (a partir d’ara, l’encarregat del tractament), per fer efectiva la prestació
dels serveis encarregats pel CatSalut resta habilitada per actuar com a encarregat del
tractament dels fitxers que s’indiquen a l’annex i als quals se li hagi donat accés per
part del CatSalut.
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L’encarregat del tractament assumeix les obligacions establertes en aquesta clàusula
addicional també sobre les dades connexes que, sense que tinguin la consideració de
dades de caràcter personal, siguin declarades expressament pel CatSalut com a dades
confidencials.
Segon: L’encarregat del tractament ha de portar a terme totes les actuacions
necessàries per garantir la confidencialitat de les dades de caràcter personal de les que
tingui coneixement per raó dels serveis que presti a càrrec del CatSalut.
Tot el personal de l’encarregat del tractament que accedeixi i/o tracti dades de caràcter
personal ha d’estar subjecte al secret professional i deure de confidencialitat, obligació
que ha de perdurar un cop finalitzada la prestació de serveis. A aquest efecte
l’encarregat del tractament es compromet a establir, per escrit, amb el seu personal les
corresponents clàusules de confidencialitat.
La vulneració per part de l’encarregat de tractament o del personal al seu servei del
deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altra obligació
derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, sens perjudici de
les accions de responsabilitat civil o penal que s’escaiguin, s’ha de considerar com una
falta que pot ser objecte de la corresponent penalització, d’acord amb el que estableix
el conveni al qual s’addiciona aquesta clàusula.
A aquest efecte, es modifica l’annex de faltes del conveni al qual s’addiciona aquesta
clàusula, per tal d’incorporar com a falta tipificada:
“L’incompliment de les obligacions com a encarregat del tractament i la vulneració del
deure de confidencialitat sobre les dades a què es tingui accés en execució de la
prestació objecte d’aquest conveni.”
Tercer: Per al tractament de les dades, l’encarregat del tractament resta sotmès, en
tot moment, a les instruccions del CatSalut; en tot cas, l’encarregat del tractament es
compromet a:
a) No aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a les que tingui accés en
l’exercici de les funcions que li han estat encarregades amb finalitats diferents a les
que recull el conveni esmentat a l’encapçalament.
b) Disposar dels mitjans tècnics i organitzatius necessaris per garantir la seguretat i
confidencialitat de tota la informació de caràcter personal que li sigui lliurada, i
evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte
l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a
què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.
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c) Vigilar en tot cas la correcta protecció lògica i física de les dades de caràcter
personal per així evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
En aquest sentit la protecció s’estén a qualsevol suport, tant automatitzat com no
automatitzat, i per això es compromet a no incloure dades de caràcter personal en
fitxers que no reuneixin les condicions que la normativa aplicable determini en cada
moment.
d) No cedir les dades ni revelar-les a terceres persones; llevat que això sigui una
exigència expressa de la prestació dels serveis que es regulen en el conveni indicat
a l’encapçalament.
e) Un cop finalitzada la prestació dels serveis regulats en el conveni indicat en
l’encapçalament, les dades de caràcter personal o confidencial han de ser
destruïdes o retornades al CatSalut o al nou encarregat del tractament que el
CatSalut comuniqui expressament a l’encarregat del tractament. Aquesta obligació
inclou la destrucció o retorn de qualsevol suport o document en que constin dades
de caràcter personal objecte del tractament.
Tanmateix, no es procedirà a la destrucció de les dades quan existeixi una
obligació legal de conservació. En aquest cas, l’encarregat del tractament sempre
ha de retornar les dades al CatSalut, que garanteix la seva conservació. En tot cas,
finalitzada la prestació contractual i mentre no es procedeixi al retorn de les dades,
aquestes s’han de conservar bloquejades.
Així mateix, l’encarregat del tractament, podrà conservar les dades degudament
bloquejades, mentre poguessin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb el
CatSalut. Aquest fet s’ha de comunicar expressament al CatSalut.
f) Aplicar a l’accés i tractament de les dades les mesures de seguretat corresponents,
d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
g) Complir les instruccions que dicti l’entitat responsable del fitxer.
Quart: 1.- Sense perjudici del que estableix la lletra f) de l’acord anterior, l’encarregat
del tractament ha d’aplicar les mesures de seguretat que consten a l’annex d’aquesta
clàusula per a cada fitxer.
Les mesures de seguretat s’especifiquen en els següents articles en funció del nivell de
seguretat atribuït a cada fitxer:
o Articles 89 a 94, i 105 a 108 per a mesures de seguretat de nivell bàsic, del RD
1720/2007.
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o Articles 89 a 100, i 105 a 110 per a mesures de seguretat de nivell mig, del RD
1720/2007.
o Articles 89 a 104, i 105 a 114 per a mesures de nivell alt, del RD 1720/2007.
El tipus de tractament pot ser automatitzat, no automatitzat o mixt.
2.- En relació al control de l’aplicació de les corresponents mesures de seguretat,
l’encarregat del tractament resta subjecte a les obligacions següents:
a) Acceptar, si s’escau, la realització d’una auditoria, per part de l’entitat que designi el
CatSalut, de tots els aspectes vinculats a l’encàrrec de tractament.
b) Fer entrega d’un certificat immediatament després d’haver conclòs l’auditoria de
protecció de dades legalment prevista.
c) Autoritzar al CatSalut a accedir al Document de seguretat i, si s’escau, a les
dependències on es tractin les dades personals amb el fi de vetllar pel correcte
compliment de les mesures de seguretat.
d) Permetre qualsevol altra tipus de control sobre la seguretat i integritat de les dades
objecte de tractament que sigui adient i necessari per al compliment de l'obligació de
tutela i control que té com a responsable del fitxer.
Cinquè: 1. El tractament de les dades es pot portar a terme en les dependències del
CatSalut, de l’encarregat del tractament o d’un tercer (en cas subcontractació).
En cas que el tractament es porti a terme en les dependències del CatSalut, aquesta
circumstància es farà constar en el Document de Seguretat de la mateixa, i en tot cas
l’entitat encarregada del tractament es compromet a que tot el seu personal compleixi
amb les mesures de seguretat que consten en l'esmentat document i que s’estableixen
al present contracte, si s'escau.
En cas que el tractament es porti a terme en les dependències de l’encarregat del
tractament, aquest ha d’incloure el tractament dins del seu propi document de seguretat
o elaborar un de nou destinat a tal efecte, identificant el fitxer i tractament, el nivell de
seguretat que s’hagi d’aplicar al tractament, el responsable d’aquest, així com
incorporar les mesures de seguretat requerides que garanteixin en tot moment la
seguretat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal objecte de tractament.
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2. En el cas que l’entitat responsable del fitxer cedeixi la utilització d’aplicacions
informàtiques a l’entitat encarregada de tractament; aquesta última ha de garantir que
tot el personal que accedeixi a les aplicacions informàtiques cedides signi el
corresponent document de funcions i obligacions vigents, que l’entitat responsable del
fitxer ha de posar a disposició de l’entitat encarregada de tractament en el moment de
cedir les aplicacions informàtiques.
Sisè: L’encarregat del tractament es compromet a incloure als contractes que tingui
amb el personal present i futur que tracti les dades de caràcter personal en virtut del
servei contractat, una clàusula de confidencialitat que reculli el deure de confidencialitat
que tenen i la prohibició expressa de revelar, directament o a través de tercers,
qualsevol dada a la que tinguin accés en funció del servei que prestin, explicitant que
aquestes obligacions continuen un cop hagin finalitzat de prestar el seus serveis. Així
mateix, aquesta clàusula ha d’incloure de manera expressa totes les obligacions que
comporta la normativa vigent sobre protecció de dades personals.
Setè: L’encarregat del tractament ha d’informar immediatament al CatSalut, un cop
detectat, de qualsevol fet o incidència que comprometi o pugui comprometre la
seguretat, confidencialitat i integritat de les dades en virtut del present contracte.
Aquesta obligació és d’aplicació fins i tot amb posterioritat a la finalització del servei
contractat pel que fa a les dades que hagi de conservar degudament bloquejades.
Vuitè: L’encarregat del tractament ha d’informar immediatament i, en tot cas, en el
termini de 5 dies naturals al CatSalut del contingut i abast de qualsevol dret d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, que hagi estat exercit pel titular de les dades de
caràcter personal i que hagin estat tractades per l’encarregat del tractament en virtut
del present contracte.
El CatSalut autoritza expressament a l’encarregat del tractament per tramitar els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que exerceixin els titulars de les dades de
caràcter personal objecte de l’encàrrec de tractament regulat en el present contracte;
sense perjudici que el CatSalut, en qualsevol moment, pugui fer avocació d’aquesta
competència.
Novè: En cas que l’encarregat del tractament destini les dades a una altra finalitat, les
comuniqui o les utilitzi incomplint les obligacions d’aquest contracte o les establertes en
la normativa vigent, assumeix la consideració de responsable del tractament i, per tant,
ha de respondre directament i personalment de les infraccions que pugui cometre.
Desè: L’encarregat del tractament no pot subcontractar el tractament de les dades
sense l’autorització prèvia del CatSalut.
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Tanmateix, d’acord amb el que disposen els apartat 2 i 3 de l’article 21 del Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, no és necessària l’autorització prèvia quan el CatSalut
hagi identificat expressament els serveis que poden ser subcontractats. En aquest cas,
l’encarregat del tractament està obligat a:
a) Comunicar amb caràcter previ les dades que identifiquin al subcontractista abans de
procedir a la seva contractació.
b) Que el tractament de les dades, per part del subcontractista s’ajusti a les instruccions
del CatSalut.
c) Que el subcontractista, que tindrà també la consideració d’encarregat del tractament,
signi el corresponent contracte d’encarregat del tractament assumint les mateixes
obligacions que el present contracte estableix per a l’encarregat del tractament.
En cas que aquest contracte d’encarregat de tractament, sigui conseqüència del
tractament de dades necessari per a la prestació de serveis regulats en altre contracte,
s’ha d’entendre que l’autorització per la subcontractació dels serveis contractats
comporta també la subcontractació del tractament de dades connex.
Onzè: 1. L’entitat encarregada de tractament assumeix la responsabilitat derivada de
qualsevol infracció derivada de l’incompliment de:
x les obligacions que la normativa vigent estableixi per a l’encarregat del
tractament
x els acords establerts en aquest conveni
x les instruccions que rebi d’acord amb el que estableix la lletra g), de l’acord
tercer.
2. L’entitat encarregada de tractament ha de rescabalar a qualsevol dany patrimonial
que l’entitat responsable del fitxer pateixi, en cas que s’hagi produït qualsevol dels
incompliments tipificats en l’apartat 1 d’aquest acord.
Dotzè: Les parts reconeixen que les dades personals derivades de la relació
contractual derivada del conveni al qual s’addiciona aquesta clàusula addicional es
podran incorporar en el corresponent fitxer de dades de caràcter personal i donen per
complida l’obligació d’informació que regula l’article 5 de la Llei orgànica, 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Les parts podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se
per escrit al Responsable del Fitxer.
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Tretzè: Aquesta clàusula addicional substitueix, en el seu cas i en allòs que sigui
contradictori, els documents que les parts hagin signat en relació a les obligacions de
l’encarregat del tractament de dades.
3. 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.

4. 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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Annex
FITXERS AMB DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL CATSALUT
Mesures
seguretat

Responsable

Drets ARCO

Regulació

1 Registre de prestacions complementàries (2.1)

Alt

Àrea d'Atenció Sanitària

Àrea d'Atenció Sanitària

Ordre SLT/25/2014

2 Registre de prestació farmacèutica (2.2)

Alt

Àrea d'Atenció Sanitària

Àrea d'Atenció Sanitària

Ordre SLT/23/2015

3 Registre de gestió de suggeriments, queixes i reclamacions (2.3)

Alt

Subdirecció

Subdirecció

Ordre SLT/25/2014

4 Registre de llistes d’espera (2.4)

Alt

Àrea d'Atenció Sanitària

Àrea d'Atenció Sanitària

Ordre SLT/25/2014

5 Registre del conjunt mínim bàsic de dades (2.6)

Alt

Àrea d'Atenció Sanitària

Àrea d'Atenció Sanitària

Ordre SLT/25/2014

Direcció

Direcció

Ordre SLT/25/2014

Nom

6 Registre de facturació de serveis sanitaris (2.7)

Alt

7 Fitxer de recursos humans del Servei Català de la Salut (2.10)

Alt

8 Fitxer de gestió de reclamacions patrimonials del Servei Català de la Salut (2.11)

Alt

9 Sistema integrat d’informació de salut de Catalunya (2.14)

Alt

10 Registre de malalties minoritàries (2.15)

Alt

11 Gestió d’accessos de les persones usuàries a aplicacions i recursos informàtics (2.16) Mitjà
12 Registre central de persones assegurades (2.5)
13 Fitxer d'administració i comptabilitat (2.8)
14 Registre d'informació de creditors o creditores (2.9)

Direcció

Ordre SLT/25/2014

Direcció

Ordre SLT/25/2014

Direcció

Direcció

Ordre SLT/25/2014

Àrea d'Atenció Sanitària

Àrea d'Atenció Sanitària

Ordre SLT/23/2015

Subdirecció

Subdirecció

Ordre SLT/371/2015

Bàsic

Subdirecció

Subdirecció

Ordre SLT/25/2014

Bàsic

Direcció

Direcció

Ordre SLT/25/2014

Bàsic
(1)

Àrea de Patrimoni, Inv. i RRHH Àrea de Patrimoni, Inv. i RRHH

Àrea de Recursos Econòmics Àrea de Recursos Econòmics

Ordre SLT/25/2014

Bàsic

Subdirecció

Subdirecció

Ordre SLT/25/2014

16 Registre d'estudis de qualitat (2.13)

Bàsic

Subdirecció

Subdirecció

Ordre SLT/25/2014

17 Gestió de la identificació per a l’accés a sistemes d’informació de salut (2.17)

Bàsic

Subdirecció

Subdirecció

Ordre SLT/371/2015

15 Fitxer de persones usuàries registrades via web (2.12)

18 Fitxer de control d'accés i videovigilància del Servei Català de la Salut

Bàsic

Direcció

19 Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública

Bàsic

Subdirecció

Numeració fitxers 1 a 17 segons Text consolidat de l'Ordre SLT/25/2014 (modificada per Ordre SLT/23/2015 i Ordre SLT/371/2015)
(1) Fitxer no operatiu
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Àrea de Patrimoni i Inversions Ordre SLT/174/2013
Subdirecció

Decret 136/2007

CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUANTA-SETENA
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 2017
Contractació 2017
Activitat
Llarga estada

Estades
Mix:
%A
%B
%C

8.234

Preu

Import

61,35 €

505.155,90 €

0%
19%
81%

Mitjana estada - Convalescència

Estades

-

-

€

-

€

Mitjana estada - Cures pal.liatives

Estades

-

-

€

-

€

Mitjana estada - Polivalent

Estades

9.007

Subaguts

Altes

-

-

€

-

€

SIDA

Estades

-

-

€

-

€

Hospital de dia

Estades

12.751

PADES

Nº PADES

89,59 €

36,30 €

1

806.937,13 €

462.861,30 €
172.562,76 €

UFISS Geriatria

-

€

UFISS Cures pal·liatives

-

€

UFISS Trastorns cognitius

286.927,20 €

UFISS Mixta

-

Primeres visites
EAIA Consulta d'avaluació i seguiment Índex reiteració
Visites totals

235
2,00
705

46,64 €

€

32.881,20 €

EAIA Geriatria

Processos

-

-

€

-

€

EAIA Cures pal·liatives

Processos

-

-

€

-

€

EAIA Trastorns cognitius

Processos

260

206,68 €

Programa d'Integració Assistencial

53.736,80 €
819.612,22 €

TOTAL CLÀUSULA

3.140.674,51 €

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

CPISR-1 C David
Elvira Martinez

Firmado digitalmente por CPISR-1 C David Elvira Martinez
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Servei Català de la
Salut, ou=Direcció, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, title=Director, sn=Elvira Martinez, givenName=David,
serialNumber=38146174F, cn=CPISR-1 C David Elvira Martinez
Fecha: 2018.01.23 15:31:13 +01'00'
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1. CONDICIONS GENERALS DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUANTASETENA
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 estadapolivalent, 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 2017

2. ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT
Les activitats contractades (descrites a l’Ordre de 15 de maig de 1991), 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:

- Llarga estada:
- Es contracta un nombre màxim d’estades.
- Per al càlcul del preu mitjà que correspon a aquesta entitat, s'aplicarà l'estructura
percentual del mix de persones malaltes als preus vigents, d'acord amb el càlcul que
a continuació s'expressa:
Preu mitjà = A%/100 x Preu A + B%/100 x Preu B + C%/100 x Preu C
- L’import contractat és el resultat d’aplicar a les estades contractades el preu mitjà
resultant.
- Els valors de la unitat bàsica de pagament (mòdul sanitari) 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).

Clausulat general
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- L'import total corresponent a les estades contractades durant la vigència d'aquesta
clàusula podrà ser objecte de regularització, si s'escau: 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.
- 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.
- Si a petició del CatSalut algunes de les estades contractades a què fa referència
aquest apartat es destinen a atendre persones malaltes amb SIDA, l’entitat podrà
facturar-les al preu 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 aquest apartat de la 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, abans esmentat.
En tot cas, aquestes estades destinades a atendre persones malaltes amb SIDA
hauran d'estar autoritzades prèviament per la regió sanitària.

- Mitjana estada - Convalescència:
- Es contracta un nombre màxim d’estades.
- L’import contractat és el resultat d’aplicar a les estades contractades el preu de
complexitat baixa, podent-se regularitzar l’esmentat import al final de l’exercici
d’acord amb la complexitat de les persones malaltes ateses.
Aquesta complexitat s’haurà mesurat amb la informació relativa a l’exercici anterior i
segons la classificació RUG III. En cas que l’entitat no hagi presentat correctament i
en la data prevista (1 de març de l’any següent al de vigència de la clàusula) el
Conjunt Mínim de Dades Sociosanitàries, se li aplicarà el preu de baixa complexitat
expressament contractada, per la qual cosa aquesta clàusula no serà objecte de
regularització.
- Els valors de la unitat bàsica de pagament comprenen: serveis mèdics,
farmacèutics, d'infermeria (ATS/DI, auxiliars de clínica), de fisioteràpia, de teràpia
ocupacional, de psicoteràpia, logopeda, assistent social, especialitats
farmacèutiques, material de cura i fungible, analítica i radiologia (pròpia o
contractada).

Clausulat general
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- L'import total corresponent a les estades contractades durant la vigència d'aquesta
clàusula podrà ser objecte de regularització, si s'escau: 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.
- 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.
- Si a petició del CatSalut algunes de les estades contractades a què fa referència
aquest apartat es destinen a atendre persones malaltes amb SIDA, l’entitat podrà
facturar-les al preu 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 aquest apartat de la 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, abans esmentat.
En tot cas, aquestes estades destinades a atendre persones malaltes amb SIDA
hauran d'estar autoritzades prèviament per la regió sanitària.
- Si per alguna circumstància el centre hagués d'ingressar alguna persona malalta de
convalescència en un llit de cures pal·liatives, aquest podrà ser facturat sempre que
no superi el nombre d'estades màximes contractades.

- Mitjana estada – Cures pal·liatives:
- Es contracta un nombre màxim d’estades.
- L’import contractat és el resultat d’aplicar a les estades contractades el preu de
complexitat baixa, podent-se regularitzar l’esmentat import al final de l’exercici
d’acord amb la complexitat de les persones malaltes ateses.
Aquesta complexitat s’haurà mesurat amb la informació relativa a variables
específiques del CMBD-SS pel que fa als usuaris prevalents de cures pal·liatives. En
cas que l’entitat no hagi presentat correctament i en la data prevista (1 de març de
l’any següent al de vigència de la clàusula) el Conjunt Mínim de Dades
Sociosanitàries, se li aplicarà el preu de baixa complexitat expressament
contractada, per la qual cosa aquesta clàusula no serà objecte de regularització.
- Els valors de la unitat bàsica de pagament comprenen: serveis mèdics,
farmacèutics, d'infermeria (ATS/DI, auxiliars de clínica), de fisioteràpia, de teràpia
ocupacional, de psicoteràpia, logopeda, assistent social, especialitats
farmacèutiques, material de cura i fungible, analítica i radiologia (pròpia o
contractada).

Clausulat general
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- L'import total corresponent a les estades contractades durant la vigència d'aquesta
clàusula podrà ser objecte de regularització, si s'escau: 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.
- 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.
- Si a petició del CatSalut algunes de les estades contractades a què fa referència
aquest apartat es destinen a atendre persones malaltes amb SIDA, l’entitat podrà
facturar-les al preu 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 aquest apartat de la 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, abans esmentat.
En tot cas, aquestes estades destinades a atendre persones malaltes amb SIDA
hauran d'estar autoritzades prèviament per la regió sanitària.
- Si per alguna circumstància el centre hagués d'ingressar alguna persona malalta de
cures pal·liatives en un llit de convalescència, aquest podrà ser facturat sempre que
no superi el nombre d'estades màximes contractades.

- Mitjana estada – Polivalent:
- Es contracta un nombre màxim d’estades
- L’import contractat és el resultat d’aplicar a les estades contractades el preu de
complexitat baixa, podent-se regularitzar l’esmentat import al final de l’exercici
d’acord amb la complexitat de les persones malaltes ateses.
Aquesta complexitat s’haurà mesurat amb la informació relativa a l’exercici anterior i
segons la classificació RUG III. En cas que l’entitat no hagi presentat correctament i
en la data prevista (1 de març de l’any següent al de vigència de la clàusula) el
Conjunt Mínim de Dades Sociosanitàries, se li aplicarà el preu de baixa complexitat
expressament contractada, per la qual cosa aquesta clàusula no serà objecte de
regularització.
- Els valors de la unitat bàsica de pagament comprenen: serveis mèdics,
farmacèutics, d'infermeria (ATS/DI, auxiliars de clínica), de fisioteràpia, de teràpia
ocupacional, de psicoteràpia, logopeda, assistent social, especialitats
farmacèutiques, material de cura i fungible, analítica i radiologia (pròpia o
contractada).

Clausulat general

4/10

- L'import total corresponent a les estades contractades durant la vigència d'aquesta
clàusula podrà ser objecte de regularització, si s'escau: 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.
- 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.
- Si a petició del CatSalut algunes de les estades contractades a què fa referència
aquest apartat es destinen a atendre persones malaltes amb SIDA, l’entitat podrà
facturar-les al preu 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 aquest apartat de la 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, abans esmentat.
En tot cas, aquestes estades destinades a atendre persones malaltes amb SIDA
hauran d'estar autoritzades prèviament per la regió sanitària.
- Si per alguna circumstància el centre hagués d'ingressar alguna persona malalta de
cures pal·liatives o convalescència en un llit de mitjana estada polivalent, aquest
podrà ser facturat sempre que no superi el nombre d'estades màximes contractades.

- Subaguts:
- Prestació d’atenció integral a persones amb una malaltia crònica coneguda i
evolucionada que a causa d’una reagudització o empitjorament del seu estat de
salut, s’ha de tractar en una unitat d’hospitalització amb internament, i que precisa
d’una intensitat de recursos intermedis per tal d’evitar el seu ingrés en hospitalització
d’aguts. Aquesta atenció està destinada a persones que necessiten la continuació
d’un tractament o supervisió clínica continuada i que requereixen intensitat de cures.
L’objectiu d’aquesta atenció ha de ser l’estabilització clínica i la rehabilitació integral
de la persona pacient.
- Es contracta un nombre màxim d’altes.
- Es determina un preu per alta.
- L’import contractat és el resultat d’aplicar a les altes contractades el preu fixat.

Clausulat general
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- Els valors de la unitat bàsica de pagament comprenen: serveis mèdics,
farmacèutics, d'infermeria (ATS/DI, auxiliars de clínica), de fisioteràpia, de teràpia
ocupacional, de psicoteràpia, logopèdia, assistent social, especialitats
farmacèutiques, material de cura i fungible, analítica i radiologia (pròpia o
contractada).
- La facturació s'efectuarà d'acord amb els criteris següents:
Mensualment, l'entitat percebrà una quantitat fixa, corresponent a la part
proporcional del 95% de l’import total fixat per aquest recurs, prèvia presentació de
l’activitat realitzada durant el mes corresponent.
Al final de l’exercici, l 'entitat podrà percebre fins el 5% de l’import de la facturació
acceptada, en funció de l'avaluació del grau d'acompliment dels objectius que es
determinin i d’acord amb els informes d’avaluació emesos per la Regió Sanitària
corresponent.
Així mateix, al final de l’exercici es procedirà a efectuar una regularització en funció
de l’activitat realitzada:
- Si l’activitat realitzada sobrepassa la contractada, no s’abonarà
l’activitat addicional.
- Si l’activitat realitzada és inferior a la contractada, es descomptarà
l’import corresponent que hagi estat abonat.

- SIDA:
- Es contracta un nombre màxim d’estades.
- Es determina un preu per estada.
- L’import contractat és el resultat d’aplicar a les estades contractades el preu fixat.
- Els valors de la unitat bàsica de pagament comprenen: serveis mèdics,
farmacèutics, d'infermeria (ATS/DI, auxiliars de clínica), de fisioteràpia, de teràpia
ocupacional, de psicoteràpia, especialitats farmacèutiques, material de cura i
fungible, analítica i radiologia (pròpia o contractada).
- El centre 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.

Clausulat general
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- Hospital de dia:
- Es contracta un nombre màxim d’estades
- Es determina un preu per estada.
- L’import contractat és el resultat d’aplicar a les estades contractades el preu fixat.
- Els valors de la unitat bàsica de pagament (mòdul sanitari) comprenen: serveis
mèdics, d'infermeria, de fisioteràpia, de teràpia ocupacional, de psicoteràpia, i de
treball social.

- Programa d'Atenció Domiciliària Equip de Suport – PADES:
- Es contracta un import màxim (mòdul sanitari).
- Per al desenvolupament d’aquesta activitat l’entitat proveïdora es compromet a
disposar de metge, infermeres (ATS/DI) i treballador/a social.
- La facturació s'efectuarà d'acord amb els criteris següents:
Un pagament fix mensual que correspondrà a la part proporcional del 98% de
l’import màxim.
Un pagament variable anual corresponent a fins un 2% del total del pressupost
previst per a aquest recurs prèvia avaluació de l'acompliment del sistema
d'informació i l'acompliment dels objectius estratègics que li demani la regió sanitària.

- Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària de Geriatria / Cures
Pal·liatives / Trastorns cognitius / Mixta - UFISS:
- Es contracta un import màxim.
- Per al desenvolupament d’aquesta activitat l’entitat proveïdora es compromet a
disposar de metge, infermeres (ATS/DI) i treballador/a social.
- La facturació s'efectuarà d'acord amb els criteris següents:
Un pagament fix mensual que correspondrà a la part proporcional del 98% de
l’import màxim.
Un pagament variable anual corresponent a fins un 2% del total del pressupost
previst per a aquest recurs prèvia avaluació de l'acompliment del sistema
d'informació i l'acompliment dels objectius estratègics que li demani la regió sanitària.

Clausulat general

7/10

- Equips d’avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i
trastorns cognitius - EAIA:
- L’objectiu d’aquesta activitat avaluadora, així com les funcions que li són pròpies, el
tipus de pacient tributari i els requisits que han d’acomplir els centres per tal de
portar-la a terme, es recullen al Decret 163/2002 d’11 de juny.
- Es contracta la següent activitat:
- Consultes d’avaluació i seguiment:
Es contracten primeres visites, taxa de reiteració i visites totals.
Es determina un preu per visita. Aquest preu de la visita inclou les proves
diagnòstiques que es puguin derivar de la mateixa i l’informe final.
L’import contractat és el resultat d’aplicar a les visites totals el preu fixat.
- Processos d’avaluació multidisciplinar de Geriatria/Cures pal·liatives/Trastorns
cognitius:
Es contracta un nombre de processos.
Es determina un preu per tipologia de procés. Aquest preu del procés inclou
les visites necessàries realitzades per un equip multidisciplinar, la realització
de les proves diagnòstiques, l’elaboració del pla terapèutic i de l’informe final.
L’activitat realitzada i facturada dins d’aquest programa no podrà facturar-se dins els
paràmetres de la resta d’activitats contractades a l’entitat.

- Programa d’integració assistencial:
- Es contractarà un import màxim.
- El sistema de pagament s'efectuarà 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.
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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
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, en relació a les activitats
d’internament i hospital de dia (i per la contractació de Pades i Ufiss, si s’escau,
només es valoraran els darrers tres ítems):






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.
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El CatSalut es farà càrrec d'avaluar el grau de compliment en el registre i tramesa
del Conjunt Mínim de Dades Sociosanitàries.

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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