
 

    
1. CONDICIONS GENERALS DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL  
CATORZENA 
 
Codi Conveni: 7858213152E 
Entre l’entitat: Consorci d’Atenció Primària de Salut de Barcelona Esquerra 
abans denominada Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample i el 
Servei Català de la Salut 
Data Conveni: 1 de desembre de 2015 
Nom Entitat i NIF: Consorci d’Atenció Primària de Salut de Barcelona 
Esquerra, Q0801096I   
Línia Assistencial: Atenció Primària 
Activitat Contractada: Activitat assistencial d’atenció primària (atenció 
especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de 
l’atenció primària i serveis, dispositius i programes específics de 
reconeguda necessitat) 
Posició Pressupostària: D/251000900/4110/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Barcelona  2E, 00462 
Període Clàusula: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2017 
 
2.  ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT 
 
Les activitats contractades, les tarifes, preus i paràmetres aplicables i els 
imports corresponents pel període de vigència es descriuen a la clàusula 
addicional corresponent, d’acord amb la següent descripció d’activitats: 
 
- Atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit 
de l’atenció primària: 
 
-  Els factors de morbiditat i territorial pel període de vigència de la clàusula es 
determinen mitjançant resolució del Conseller del Departament de Salut.  
 
S’assigna un pes a cada factor 
 
-  El factor de l’impacte de les variacions poblacionals s’estableix d’acord amb 
el Registre central de persones assegurades (RCA) que aprova anualment el 
Consell de Direcció del Catsalut. Aquest factor es determina mitjançant 
resolució del Conseller del Departament de Salut.  
 
 
- La tarifa de la càpita mitjana és anual i és publicarà mitjançant Ordre del 
Departament de Salut en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.   
 
- El preu per habitant de l’Equip d’Atenció Primària és el resultat de multiplicar 
la càpita mitjana, pel factor de l’impacte de les variacions poblacionals i per la 
suma dels factors de morbiditat i territorial, ajustats pel seu pes. 
 
- La població de l’Àrea Bàsica de Salut assignada a l’Equip d’Atenció Primària 
s’estableix d’acord amb el RCA que aprova anualment el Consell de Direcció 
del Catsalut.  
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L’import d’aquesta activitat és la resultant de multiplicar el preu per habitant de 
l’Equip d’Atenció Primària pels habitants de la població assignada a l’Equip 
d’Atenció Primària. 
 
- Sistema de pagament de l’atenció especialitzada familiar i comunitària i de 
salut pública en l’àmbit de l’atenció primària:  
 
El sistema de pagament s'efectuarà en pagaments fixes mensuals. 
 
- Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat 
 
El Pla de Salut de Catalunya fa explícits els objectius de la política sanitària que   
s'articulen al voltant de la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, 
l'equitat i l'eficiència a partir dels recursos disponibles. 
 
És per això que la previsió per aquesta activitat d'acord amb les necessitats 
assistencials es fixa en els següents Serveis, dispositius i programes específics 
de reconeguda necessitat:         
  

• Atenció especialitzada. 
• Atenció continuada. 
• Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva. 
• Reforços d’estiu. 
• Programa de coordinació entre línies assistencials.  
• Síndrome de sensibilització central. 
• Abordatge de les necessitats en salut per factors socials. 

 
L’activitat del Programa d’abordatge de les necessitats en salut per factors 
socials es defineix de la següent manera: 
 
L’estratègia de reducció de les diferències en els resultats en salut de la 
població  passa inevitablement pel desplegament de l’atenció comunitària a tot 
el territori, especialment en aquelles àrees amb majors necessitats en salut.   
 
És per això que d'acord amb l’anàlisi de les desigualtats en salut i de la 
prevalença dels factors de necessitat social es fixa el Programa d’abordatge de 
les necessitats en salut per factors socials. 
 
La Salut Comunitària és l’expressió col·lectiva de la salut de les persones i 
grups d’una comunitat definida. Està determinada per la interacció de les 
característiques personals familiar, per l’entorn social, cultural i físic així com 
pels serveis de salut i per la influència de factors socials, polítics i globals. És 
un projecte de col·laboració intersectorial i multidisciplinària, que fa servir  
abordatges de salut pública i de l’atenció primària de salut, de 
desenvolupament comunitari i intervencions basades en l’evidència, per 
implicar i treballar amb les comunitats de forma adequada als seus valors 
culturals amb la finalitat d’optimitzar la salut i la qualitat de vida de les 
persones.  
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Així doncs aquest programa es crea per tal de poder assignar recursos als 
Equips d’Atenció Primària per a  poder disposar de la capacitat de 
desplegament de l’atenció comunitària. 
 
Des del punt de vista operatiu el que es proposa como a concepte mínim i 
bàsic per treballar en Salut Comunitària és: el treball conjunt de la Atenció 
Primària de Salut (quan assumeix la responsabilitat de l’atenció a la població 
assignada) i dels serveis de Salut Pública (quan aquesta actua localment) i es 
dirigeix als problemes o necessitats prioritaris de salut, i als seus determinants, 
de la comunitat amb la participació dels sectors implicats en aquests problemes 
i de la pròpia comunitat, sense deixar de fer les seves activitats ordinàries.  
 
Es consideren principis de la Salut Comunitària: 

1. La definició de la comunitat, com objecte d’atenció i denominador de 
l’avaluació  

2. La consideració de la salut segons el model ecològic o dels determinants 
socials de la salut 

3. L’ús de l’epidemiologia a nivell comunitari 
4. La participació de la comunitat i l’acció intersectorial 
5. El treball conjunt, clínic i de salut pública, a través de l’atenció primària i 

dels programes de salut 
6. La mesura dels resultats en tota la base poblacional 

 
Les fases de l’atenció comunitària són: 
 
1. La primera fase d’acció del treball comunitari consisteix en realitzar una 
anàlisi de situació, relativament ràpida. Aquesta anàlisi ha de permetre la 
identificació i la priorització d’un problema de salut que serveixi de punt de 
partida per iniciar una intervenció. Inclou també la utilització d’informació 
disponible, en l’àmbit dels determinants de la salut i del propi estat de salut de 
la comunitat, emprant tècniques quantitatives i qualitatives. L’objectiu és el  
reconeixement de la comunitat i la identificació dels seus principals problemes 
o necessitats de salut i dels seus determinants.  
 
2. La segona acció serà el coneixement en profunditat del problema per 
ratificar que veritablement és un problema o una necessitat en aquell territori, 
quantificar-ho per tenir una línia de base sobre la que comparar els canvis i, 
finalment, disseny de la intervenció d’acord amb les evidències de la seva 
eficàcia i l’anàlisi de la seva factibilitat.  
 
3. La tercera acció és el desenvolupament de la intervenció. Essencialment 
aquesta fase donarà resposta efectiva al problema de salut comunitària.  
 
Cada una de les fases d’acció tenen una durada d’un any natural i finalitzen a 
31 de desembre de cada any.  
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L’any 2017 estarà centrat en la planificació de les fases de l’atenció 
comunitària. Per aquest motiu, el compliment d’aquesta clàusula queda 
subjecte a l’avaluació de la memòria justificativa que ha d’incloure la data d’inici 
de l’activitat, els recursos contractats i l’activitat comunitària realitzada, així com 
el pla de treball plurianual del cicle sencer d’atenció comunitària 2017-2020. 
 
 
- Sistema de pagament dels Serveis, dispositius i programes específics de 
reconeguda necessitat: 
 
El sistema de pagament s'efectuarà en pagaments fixes mensuals.  
   
En el cas del Programa d’abordatge de les necessitats en salut per factors 
socials es regularitzarà al final de l’any, periodificant des de la data d’inici dels 
recursos contractats i de la posada en marxa de l’activitat comunitària en el cas 
que no coincideixi amb la data prevista en aquesta clàusula. 
 
Aquestes dates d’inici constarà a la memòria justificativa presentada per 
l’entitat contractada. 
 
 
3.  FACTURACIÓ  
 
La facturació corresponent a la contraprestació econòmica resultant de 
l’aplicació del sistema de pagament a l’activitat contractada es realitzarà 
d’acord amb el que s’indica en els manuals de facturació i amb les normes i 
instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Tanmateix els criteris per determinar quina activitat pot ser facturable a càrrec 
del CatSalut, s’especifiquen en els esmentats manuals de facturació i les 
normes i instruccions que el complementen.          
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa 
per l’entitat els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i 
el pagament no li correspongui, o hagi de ser a càrrec de les entitats o tercers 
corresponents.  
 
 
4. INFORMACIÓ – DOCUMENTACIÓ   
L’entitat haurà de presentar a la Regió Sanitària la memòria justificativa 
corresponent al Programa d’abordatge de les necessitats en salut per factors 
socials. 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat contractada consideri necessària. 
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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.  
 
 
 
 
 
David Elvira Martínez   Jaume Benavent i Areu 
Director   Gerent 
Servei Català de la Salut Consorci d’Atenció Primària de 

Salut de Barcelona Esquerra 
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