1. CONDICIONS GENERALS DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-TRESENA
Codi conveni: 782829412
Entre l’entitat: Serra de Vilana, SA, i el Servei Català de la Salut (CatSalut)
Data conveni: 1 de gener de 2012
Nom Entitat i NIF: Serra de Vilana, SA, A63701452
Línia Assistencial: Assistència salut mental
Activitat contractada: Activitat assistencial salut mental (hospitalització d’aguts,
subaguts, mitja i llarga estada, hospitalització parcial adults, hospitalització
parcial infantil, centre de dia adults i infantil, centres de salut mental d’adults,
centres de salut mental infantils i juvenils, consultes perifèriques, centres
d’atenció i seguiment a les drogodependències, unitat de crisi d’adolescents,
unitat de subaguts per adolescents, unitat de patologia dual i programes)
Posició Pressupostària: D/251000400/4120 /0000
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Clínica Galatea, codi unitat proveïdora: 07198
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de desembre de 2017
2. ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT
Les activitats contractades, 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:
Aguts
La facturació de les prestacions sanitàries s'efectuarà mensualment d'acord amb els
criteris següents:
Part fixa. El centre percebrà una quantitat fixa mensual corresponent a la part
proporcional del producte obtingut en aplicar el 90% de la tarifa a les estades
d'activitat, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el mes corresponent.
Part variable. Es farà efectiva de la següent manera:
a. El centre facturarà mensualment una part variable del producte obtingut en aplicar el
9,5 % de la tarifa d´aguts a les estades hospitalàries realitzades (altes realitzades x
estada mitjana contractada), fins a un excés màxim d´un 5% de la part proporcional de
les estades contractades, en el mateix període de temps.
b. El centre podrà percebre al final del període una quantitat màxima del producte
obtingut en aplicar el 0,5% de la tarifa a les estades contractades, en funció de l’informe
que realitzi la regió sanitària corresponent, i que es basarà en els objectius que es
determinin.
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Al final del període es procedirà a realitzar una regularització en funció de l’activitat
realitzada (altes realitzades x estada mitjana contractada). El Servei Català de la Salut
autoritzarà un excés màxim sobre l’activitat contractada d’un 5%, a la qual s’aplicarà un
9,5% de la tarifa corresponent.
En el cas que l'activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 90% de
l'activitat total anual contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l'activitat
realitzada d'acord amb l'estada mitjana contractada.
Subaguts
La facturació de les prestacions sanitàries s'efectuarà mensualment d'acord amb els
criteris següents:
Part fixa. El centre percebrà una quantitat fixa mensual corresponent a la part
proporcional del producte obtingut en aplicar el 90% de la tarifa a les estades
d'activitat, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el mes corresponent.
Part variable. Es farà efectiva de la següent manera:
a. El centre facturarà mensualment una part variable del producte obtingut en aplicar el
9,5 % de la tarifa d´aguts a les estades hospitalàries realitzades (altes realitzades x
estada mitjana contractada), fins a un excés màxim d´un 5% de la part proporcional de
les estades contractades, en el mateix període de temps.
b. El centre podrà percebre al final del període una quantitat màxima del producte
obtingut en aplicar el 0,5% de la tarifa a les estades contractades, en funció de l’informe
que realitzi la regió sanitària corresponent, i que es basarà en els objectius que es
determinin.
Al final del període es procedirà a realitzar una regularització en funció de l’activitat
realitzada (altes realitzades x estada mitjana contractada). El Servei Català de la Salut
autoritzarà un excés màxim sobre l’activitat contractada d’un 5%, a la qual s’aplicarà un
9,5% de la tarifa corresponent.
En el cas que l'activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 90% de
l'activitat total anual contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l'activitat
realitzada d'acord amb l'estada mitjana contractada.
Mitja i llarga estada
a. Estades per atenció als pacients amb retard mental (greu i profund): pacients amb
un retard mental greu i profund i un trastorn mental afegit.
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b. Estades per atenció als pacients amb trastorn mental sever d'alta dependència
psiquiàtrica: persones amb trastorns mentals amb gran severitat psicopatològica
perllongada d'evolució crònica, amb desadaptació social i familiar greu, és a dir, que
necessiten una atenció psiquiàtrica tant terapèutica com rehabilitadora, intensiva,
contenidora i continuada de durada mitjana de dos anys.
c. Estades per atenció als pacients amb trastorn mental sever en procés d'estudi.
Inclou:
- Pacients amb trastorn mental sever de baixa dependència psiquiàtrica: persones amb
trastorn mental d'evolució crònica, amb desadaptació social i familiar que poden,
mitjançant un abordatge apropiat, tornar a la comunitat (família, residències semi
assistides, pisos semi-assistits, etc.)
- Disminuïts psíquics lleus i moderats: pacients amb disminució psíquica lleu i moderada
i un trastorn mental afegit.
- Pacients psicogeriàtrics: pacients geriàtrics que en l'any en curs no passen a ser
tributaris del Programa Vida als Anys.
d. Estades per a serveis complementaris del procés de rehabilitació i reinserció dels
pacients a la comunitat
Aquests serveis contemplen l´activitat que genera en determinats pacients ingressats
la rehabilitació i reinserció dels mateixos, per tal d´aconseguir una integració a la
comunitat, treballant una pre-alta molt personalitzada i una vinculació molt estreta amb
tots els recursos comunitaris existents per aquest tipus de pacients. Aquests serveis
complementaris es poden donar tant en la pre-alta del pacient com posteriorment en la
utilització de serveis comunitaris que actualment té la xarxa de salut mental, i poden
referir-se als pacients definits als tres apartats (a., b. i c.) anteriorment esmentats.
e. Estades per a serveis especialitzats per a l´ atenció a persones amb retard mental
i greus trastorns de conducta.
Es tracta de serveis especialitzats en l’atenció a persones amb retard mental i greus
trastorns de conducta, amb uns requeriments assistencials similars als de les unitats
d´hospitalització de subaguts. Són serveis d´utilització temporal, assegurant el retorn
del pacient al centre d´origen quan s´hagi compensat la conducta distorsionada.
La facturació de les prestacions sanitàries s'efectuarà mensualment d'acord amb els
criteris següents:
Part fixa. L'entitat percebrà una quantitat fixa corresponent a la part proporcional del
95% de la quantitat global fixada per aquest període, prèvia presentació de l’activitat
realitzada durant el mes corresponent.
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Part variable. Al final del període, l'entitat podrà percebre fins el 5% de l'import global
d’aquest període, en funció a l’informe que realitzi la regió sanitària corresponent, i que
es basarà en els objectius que es determinin.
Hospitalització parcial adults
La facturació de les prestacions sanitàries s'efectuarà mensualment d'acord amb els
criteris següents:
Part fixa. El centre percebrà una quantitat fixa mensual corresponent a la part
proporcional del producte obtingut en aplicar el 90% de la tarifa a les estades
d'activitat, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el mes corresponent.
Part variable. Es farà efectiva de la següent manera:
a. El centre facturarà mensualment una part variable del producte obtingut en aplicar el
9,5 % de la tarifa d´hospitalització parcial a les estades hospitalàries realitzades (altes
realitzades x estada mitjana contractada), fins a un excés màxim d´un 5% de la part
proporcional de les estades contractades, en el mateix període de temps.
b. El centre podrà percebre al final de l'exercici una quantitat màxima del producte
obtingut en aplicar el 0,5% de la tarifa a les estades contractades, en funció de l’informe
que realitzi la regió sanitària corresponent, i que es basarà en els objectius que es
determinin.
Al final del període es procedirà a realitzar una regularització en funció de l'activitat
realitzada (altes realitzades x estada mitjana contractada). El Servei Català de la Salut
autoritzarà un excés màxim sobre l'activitat contractada d'un 5%, a la qual s'aplicarà un
9,5% de la tarifa corresponent.
En el cas que l'activitat que realitzi el centre no assoleixi com a mínim el 90% de
l'activitat total anual contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l'activitat
realitzada d'acord amb l'estada mitjana contractada.
Hospitalització parcial infantil
El servei d'hospitalització parcial per a l’atenció a la població adolescent és un dispositiu
assistencial de caràcter secundari, on es duen a terme tractaments intensius de curta o
mitjana durada, en un marc institucional temporal i ambulatori, que permet evitar l’ingrés
total o bé escurçar-ne la seva durada, i conseqüentment la desvinculació i pèrdua de
contacte amb l’entorn familiar, social i educatiu.
La facturació de les prestacions s'efectuarà mensualment d'acord amb els criteris
següents:
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Part fixa. El centre percebrà un import fixa mensual corresponent a la part proporcional del
95% de la quantitat global fixada en aquesta clàusula.
Part variable. El 5% restant està subjecte a l’informe que realitzi la regió sanitària
corresponent, i que es basarà en els objectius que es determinin.
En cas que l’activitat que realitzi no assoleixi com a mínim el 80% de l’activitat total
contractada, el Servei Català de la Salut tan sols abonarà l’activitat realitzada d’acord amb
l’estada mitjana contractada.
Centre de dia adults i infantil i juvenil
La facturació de les prestacions s'efectuarà mensualment d'acord amb els criteris
següents:
Part fixa. L’entitat en pagaments fixes mensuals corresponents a la part proporcional
del 90% de la quantitat assignada, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el
mes corresponent.
Part variable. El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la regió sanitària
corresponent, i que es basarà en els objectius que es determinin.
Específicament la part variable dels centres de dia infantils i juvenils es valorarà amb els
criteris i la periodificació següent:
20% al grau de compliment de la memòria, al final del període.
40% al grau d'existència d'un expedient individualitzat, amb informació cronològica
sobre l'evolució psicològica i psiquiàtrica dels pacients infantils i juvenils, mentre estigui
acollit en el centre, al final del període.
40% a la coordinació amb els diferents nivells i recursos assistencials de salut mental
del sector sanitari corresponent , tot valorant aquesta coordinació anualment, al final del
període i als informes que realitzi la regió sanitària corresponent, i en relació als punts
anteriors.
El Servei Català de la Salut avaluarà per cada període l'acompliment dels objectius dels
serveis de rehabilitació per a atendre la població infantil i juvenil mitjançant els següents
indicadors:
Indicador 1:

Existència d'un programa funcional d'activitats (educatives,
esportives, de lleure i altres).

Formulació:

aquestes activitats (educatives, esportives, de lleure i altres) han
d'anar adreçades a la recuperació i manteniment de la capacitat
d'autonomia personal.
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Indicador 2:

Nivell d'utilització de l'expedient individualitzat dels pacients
infantils i juvenils atesos.

Formulació:

Assegurar que tots els pacients infantils i juvenils atèsos tindran
un expedient individualitzat en el que es contemplarà:
- antecedents patològics personals i familiars,
- trastorns actuals,
- orientació diagnòstica,
- pla terapèutic,
- seguiment evolutiu

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.
Centres de salut mental d’adults, centres de salut mental infantil i juvenil i
consultes perifèriques
Els centres de salut mental d’adults (CSMA), infantil (CSMIJ) i les consultes perifèriques
(CP) són els serveis de referència comunitària per a l’atenció especialitzada, es
comprometrà a prestar els serveis que a continuació s'especifiquen:
1. Activitats de promoció i prevenció, d’acord amb les prioritats establertes pel Pla de Salut
de Catalunya, el PINSAP i Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental
addiccions (PISMA).
2. Els CSM, atendran les demandes derivades des de l’Atenció Primària de la Salut (APS),
i altres serveis dels seu territori de referència i la que correspongui segons convenis
establerts i el PISMA
3. Activitats d’atenció comunitària: conjuntament amb els altres agents del territori i d’acord
amb el que s’estableix en l’ Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària
(ENASPIC).
Totes aquestes activitats inclouran:
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• Diagnòstic, valoració, tractament de les persones amb Transtorn Mental (TM).
• Treball integrat amb l’APS per millorar l’atenció i resolució dels problemes de SM atesos
en APS, d’acord amb el model definit per l’ENAPISC i el Pla director de salut mental i
addiccions (PDSMA), i les estratègies que es defineixen de manera conjunta per la
Direcció General de Planificació Sanitaria (DGPS).
• Les activitats derivades del Programa Salut i Escola.
• Detecció i atenció precoç a les persones que pateixen un primer episodi psicòtic, o en
risc de patir-ne, segons el programa d’atenció a la psicosi incipient aprovat pel Consell
Assessor i el PDSMA.
• Treball integrat amb altres serveis sanitaris i socials del territori, amb caràcter transversal,
i formulats a les rutes assistencials consensuades a nivell territorial (depressió,
complexitat, i d’altres que es treballin)
• Treball integrat territorial amb altres recursos dels Departaments d’Ensenyament, de
Treball, Acció social i Família, Justícia en el marc del PISMA , especialment en els Unitats
Funcionals que es posin en marxa en el seu territori de referència.
• Actuacions prioritzades per a la prevenció del suïcidi (Codi Risc Suïcidi)
• Treball integrat a nivell territorial per garantir la continuïtat de l’atenció entre nivells
assistencials i entre els diferents dispositius d’atenció a la SM (patologia dual, discapacitat
intel·lectual, etc)
• Establirà mecanismes de coordinació amb altres dispositius assistencials que garanteixin
la continuïtat assistencial i l’atenció les 24 hores, els 7 dies de la setmana
La història clínica, la informació sanitària i altres registres:
.S'utilitzarà la història clínica compartida a Catalunya (HC3), amb la finalitat de recollir les
dades del pacient i de propiciar un nou model assistencial que permeti l'accés i la consulta
de forma immediata, segura i confidencial de la informació rellevant disponible sobre els
pacients als centres sanitaris de la xarxa d'assistència pública de Catalunya.
Es col·laborarà amb les altres entitats proveïdores del territori, per tal d’avançar en el
model de la història clínica compartida i en la generació dels sistemes d’informació cada
vegada més interactius i compatibles.
.L’entitat proveïdora utilitzarà el Conjunt mínim de base dades – Centres ambulatoris de
salut mental (CMBD-SMA) com a sistema d’informació integrat de la Plataforma del Pla de
Sistemes del CatSalut.
.D’altra banda els CSMA i els CSMIJ disposaran d’un sistema informàtic que permeti
l’explotació de les dades, segons els requeriments del CatSalut, per avaluar els contractes
i per altres activitats que es requereixin: factors de risc, població atesa, l’activitat
assistencial, etc.:
•Sistemes que permetin enregistrar aquelles variables i factors de risc en la població
usuària en relació als problemes de salut prioritaris sobre els que es fixen objectius .
•Sistema de registre que permeti la identificació de la població atesa.
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•Sistema de registre que permeti el seguiment de l’activitat assistencial, pròpia del
CatSalut i de la resta d’àmbits (laboral, escolar, etc.)
•Sistema de registre que permeti la identificació de persones amb complexitat en salut
mental (PCC)
•Sistema que permeti l’avaluació dels objectius assistencials.
•Sistema que permeti la informació sobre les llistes d’espera.
La facturació de les prestacions s'efectuarà mensualment d'acord amb els criteris
següents:
Part fixa. El 90% de la quantitat total prevista la percebrà el centre en pagaments fixes
mensuals.
Part variable. El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la regió sanitària
corresponent, i que es basarà en els objectius que es determinin.
Centre d´atenció i seguiment a les drogodependències
Activitat ambulatòria especialitzada en l’atenció a les persones amb trastorns per l’ús de
substàncies i addiccions (majors de 18 anys).
La facturació de les prestacions s'efectuarà mensualment d'acord amb els criteris
següents:
El 95% de la quantitat total prevista la percebrà el centre en pagaments fixes mensuals.
El 5% restant està subjecte a l’informe que realitzi la Regió Sanitària corresponent , i
que es basarà en la informació aportada pel centre, relativa a la realització de l’activitat
contractada i altres objectius i indicadors que es pactin amb l’entitat proveïdora.
Unitat de Crisi d’Adolescents (aguts)
És una unitat d'hospitalització per a adolescents amb greus trastorns psicopatològics
que pel seu grau d'agitació i conducta antisocial requereixen d'una intervenció
institucional especialitzada.
La facturació de les prestacions sanitàries s'efectuarà mensualment d'acord amb els
criteris següents:
Part fixa. El centre percebrà una quantitat fixa mensual corresponent a la part
proporcional del producte obtingut en aplicar el 90% de la tarifa a les estades
contractades, prèvia presentació de l’activitat realitzada durant el mes corresponent.
Part variable. El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la regió sanitària
corresponent, i que es basarà en els objectius que es determinin.
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Unitat de subaguts per adolescents
És una unitat d'hospitalització per subaguts adolescents amb trastorn mental, amb
necessitats d’internament que ultrapassen l’atenció que es pot oferir des d’una unitat
d’aguts. Són situacions que precisen d’una atenció de mitjana durada, i en les què cal
un abordatge terapèutic de més amplia acció, que abasti la reinserció familiar i social
per tal aconseguir el màxim d’autonomia personal.
La facturació de les prestacions sanitàries s'efectuarà mensualment d'acord amb els
criteris següents:
Part fixa. El centre percebrà una quantitat fixa mensual corresponent a la part
proporcional del 90% de la quantitat especificada.
Part variable. El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la regió sanitària
corresponent, i que es basarà en els objectius que es determinin.
Unitat de Patologia Dual
Es fa un especial èmfasi en la necessitat de prioritzar l’atenció integral de les persones
amb trastorns mentals severs, incloses les persones amb patologia dual (trastorn
mental comòrbid amb dependència de substàncies), millorar la qualitat dels serveis
sanitaris i organitzar-los per tal de donar resposta a les seves necessitats. En els
darrers anys s’observa una tendència a l’increment de patologia dual i es fa palesa la
importància que té el diagnòstic i l’abordatge terapèutic adequat de la psicopatologia
concomitant al trastorn d’abús i dependència de substàncies.
La facturació de les prestacions sanitàries s'efectuarà mensualment d'acord amb els
criteris següents:
Part fixa. El centre percebrà una quantitat fixa mensual corresponent a la part
proporcional del 90% de la quantitat especificada.
Part variable. El 10% restant està subjecte a l’informe que realitzi la regió sanitària
corresponent, i que es basarà en els objectius que es determinin.
Programes
Els programes especials en l’àmbit de la salut mental, es fixen d’acord amb les
necessitats assistencials i són el que s’indiquen en aquesta clàusula.
Sistema de pagament
Programa
Part fixa mensual

Part variable final
exercici

T-1: Programa d’atenció a la població adolescent amb
greus trastorns de conducta, escolaritzats en centres i
serveis específics

95%

5%

T-2: Programa de salut mental per a persones amb
discapacitat intel·lectual

90%

10%
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T-3: Programa pel consell mèdic telefònic d’urgències

95%

5%

T-4: Programa de col·laboració entre els Centres de
salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)i els Centres de
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

90%

10%

T-5: Programa de suport clínic especialitzat als
centres i serveis dependents de la Direcció General
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
del Departament de Justícia

90%

10%

100%

0%

90%

10%

90%

10%

95%

5%

90%

10%

90%

10%

90%

10%

90%

10%

90%

10%

90%

10%

90%

10%

T-17 Programa d’absorció de neuropsiquiatria

100%

0%

T-18 Programa de rehabilitació i reinserció a la
comunitat

95%

5%

95%

5%

T-20: Programa especial d’atenció a les ludopaties

90%

10%

T-21: Unitat psiquiàtrica i penitenciària

90%

10%

T-22: Programa de suport a institucions penitenciàries

90%

10%

T-23: Unitat de crisi de psiquiatria

95%

5%

T-24: Programa integral d’atenció a l’esquizofrènia

90%

10%

T-25:Programa per a l’atenció als Trastorns del
Comportament Alimentari (TCA)

90%

10%

T-26: Programa de millora de la qualitat de l’atenció
psiquiàtrica urgent de suport al Servei d’Emergències
Mèdiques (SEM)

90%

10%

T-27: Programa de suport als Centres Residencials
d’Acció Educativa (CRAE) i Centres Residencials
d’Educació Intensiva (CREI) de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)

95%

5%

T-28: Programa especial de suport a les persones
amb paràlisi cerebral

90%

10%

T-6: Programa de valoració d'autisme i psicosi infantil
(UVAPI)
T-7: Programa de suport especialitzat a les instàncies
judicials sobre internaments psiquiàtrics
T-8: Programa especialitzat per l’atenció a persones
amb disminució auditiva i afectades de malaltia
mental
T-9:Programa de rehabilitació per a la integració de
persones que pateixen un trastorn mental sever
(TMS) i que estan en pisos assistits
T-10: Programa d’atenció als trastorns mentals
severs (TMS)
T-11: Programa de suport a les urgències
sectoritzades
T-12:Programa de serveis individualitzat (PSI)
T-13: Programa d’atenció als trastorns mentals greus
(TMG)
T-14: Programa de millora dels processos i la qualitat
assistencial dels centres de dia
T-15: Programa d’atenció a la població immigrant i
persones refugiades
T-16: Programa d'atenció específica a la població
marginada

T-19: Programa salut i escola
Suport a 15 o menys centres d'ESO. Tram 1
Suport de 16 a 24 centres d'ESO. Tram 2
Suport a partir de 25 centres d'ESO. Tram 3
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T- 29 Programa de suport a les residències assistides
T-30: Programa de prevenció dels trastorns mentals,
afectivo-sexuals i addiccions en els joves
T-31: Programa d’interconsulta psiquiàtrica als
hospitals generals de referència
T-32: Programa assistencial de tractaments específics
adreçats a la població adulta (PATEA)
T-33: Programa assistencial de tractaments específics
adreçats a la població Infantil i juvenil (PATEI)
T-34: Programa de suport especialitzat per a persones
amb disminució física
T-35: Programa d’atenció a les persones que pateixen
trastorns psicològics per agressions o maltractament
T-36:Programa de suport a la població adolescent d’alt
risc
T-37: Programa de suport comunitari per a persones
amb trastorns mentals
PIA

90%

10%

95%

5%

90%

10%

90%

10%

90%

10%

95%

5%

90%

10%

90%

10%

90%

10%

100%

0%

Comentaris generals als programes salut mental:
·La part variable es farà d’acord amb el document de “Descripció de programes de salut mental” que es
trametrà a l’entitat des de la regió sanitària corresponent.
·En relació als programes T1,T2,T3,T4,T10,T11,T13,T14,T16,T18,T19,T20,T21,T23,T27,T29,T36 a la
clàusula addicional es detallaran els centre/serveis de referència.

3. AVALUCIÓ
En el cas que alguna activitat estigui subjecte al compliment d’objectius, el Servei
Català de la Salut, a més de fer el seguiment de l'activitat pactada, avaluarà anualment
el grau de compliment dels objectius que l’Àrea d’Atenció Sanitària i la regió sanitària
corresponent determinin.
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.
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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.
7. LLOC, DATA I SIGNATURA
I, perquè consti, s’estén i signa el present document electrònic a Barcelona.

CPISR-1 C David
Elvira Martinez

ANDREU CODINA
COLOME
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