
1. CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-SETENA

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 2019 

Preu Import

Hospitalització
Altes

Estada 

mitjana
Estades

Hospitalització d'aguts -          -          -  189,07 € -  € 

Unitat de crisi d'adolescents (aguts) -          -          -  189,07 € -  € 

Hospitalització de subaguts -          -          -  118,97 € -  € 

Unitat de subaguts per adolescents -          -          -  118,97 € -  € 

Unitat de patologia dual 4.318         188,16 € 812.474,88 € 

Hospitalització parcial d'adults 106     30,00       3.180         123,35 € 392.253,00 € 

Hospitalització parcial infantil -          -          -  123,35 € -  € 

Hospitalització de mitjana i llarga estada (MILLE)

Retard mental greu i profund -  72,22 € -  € 

Trastorn mental sever d'alta dependència psiquiàtrica (ADP) -  94,34 € -  € 

Trastorn mental sever, pacients en procés d'estudi -  57,67 € -  € 

Serveis complementaris. Procés de rehabilitació  i reinserció 

dels pacients a la comunitat -  13,70 € -  € 

Serveis especialitzats per a l'atenció a persones amb retard 

mental  i greus trastorns de conducta
-  119,88 € -  € 

Total MILLE -  € 

Rehabilitació adults: Centres de dia d'adults (CDA) Sessions

(veure quadre adjunt) -  -  € 

Rehabilitació Infantil i juvenil: Centre de Dia infantil i juvenil (CDIJ) Places

CDIJ -  2.076,63 € -  € 

Centres de salut mental d'adults (CSMA) (veure quadre adjunt) 678.506,02 € 

Centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) (veure quadre adjunt) -  € 

Programes d'especial interès (veure quadre adjunt) -  € 

Centres d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) -  € 

TOTAL CLÀUSULA 1.883.233,90 € 

Docència Si s'escau

TOTAL (inclou docència) 1.883.233,90 € 

Contractació 2019 (inclou les Actuacions iniciades al 2019)

Activitat



 

 

 

  

Import

CSMA Clínica Galatea 678.506,02 €        

Total 678.506,02 €        

Rehabilitació adults (CDA), CSMA i CSMIJ (inclou les actuacions iniciades al 2019)

Centres de salut mental d'adults (CSMA)



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, en data 14 de febrer de 2020. 

Adrià Comella i Carnicé Andreu Codina Colomer 
Director del Representant legal de 
Servei Català de la Salut Serra de Vilana, SA 

Marc Soler Fàbregas 
Representant legal de 
Serra de Vilana, SA 

https://catsalut.gencat.cat/convenis-contractes


 

 

Regió Sanitària Barcelona 

Entitat proveïdora: 2566   Serra de Vilana, SA 

Codi del contracte: 782829412  

Unitat productiva:07198   Clínica Galatea-Hospit.Salut Mental 

Activitat hospitalària 
Centre assistencial 
de referència 

Sectorització  
(ABS o sectors sanitaris) 

Hospitalització parcial d’adults HD Adults Clínica Galatea (UP 07198)  Suprasectorial 

Unitat de patologia dual Unitat de Patologia Dual Clínica Galatea  Suprasectorial 

 

Activitat comunitària 
Centre assistencial 
de referència 

Sectorització  
(ABS o sectors sanitaris) 

Centres de salut mental d’adults CSMA Clinica Galatea (UP 07198)  Suprasectorial 

 




