
 

  

1. CLÀUSULA ADDICIONAL TRENTA-UNENA 

Codi conveni: 783602512 
Entre l’entitat: Fundació Casal de Curació, 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: Fundació Casal de Curació, NIF entitat: G08492910 
Línia Assistencial: Atenció Sociosanitària 
Activitat contractada: Programa per la Compensació del sobre cost, amb motiu de la 
pandèmia del Coronavirus SARS-CoV-2 
Posició Pressupostària: D/251001101/4121/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Unitats Proveïdores de la clàusula addicional general 
d’activitat d’aquesta entitat. 
Període Clàusula: 1 de gener a 31 de desembre de 2021 
 
 
2. ACTIVITAT I SISTEMA DE PAGAMENT 
 
La pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha provocat múltiples efectes sobre 
la societat i ha afectat intensament el sistema sanitari en totes les seves vessants.  
 
Tenint en compte aquesta realitat, es contracta el següent programa específic per fer 
front a les conseqüències derivades de la pandèmia en la línia d’atenció sociosanitària. 
  
• Programa per a la compensació del sobre cost.  
 
Aquest Programa té com a objectiu compensar el sobre cost que l’adopció i el compliment 
dels protocols derivats de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2  genera en relació a 
la prestació de l’activitat assistencial. 

Els conceptes de contractació inclosos en el programa per a la compensació del sobre 
cost son les activitats i els programes d’atenció sociosanitària contractades a aquest 
centre, a excepció de les parts variables condicionades a un informe d’assoliment 
d’objectius i de la docència si s’escau.  

El percentatge addicional de sobre cost calculat a partir de la informació disponible és  del 
2,4%. 

L’import addicional a percebre es calcula aplicant el percentatge addicional al pressupost 
o al resultat de multiplicar la tarifa 2021 de cada concepte d’activitat per l’activitat realitzada 
de l’any 2021.  

El sistema de pagament serà mensual i serà objecte de regularització al finalitzar l’exercici. 
L’import mensual a compte que rebrà cada centre es calcularà a partir de la facturació de 
les activitats i/o els programes contractats dels conceptes inclosos en el Programa per 
aquesta línia assistencial, als quals se’ls aplicarà el percentatge de sobre cost que 
correspongui. 
 
 
 D'acord amb l'informe de fiscalització de 27.07.2021. Intervingut i conforme
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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.  
 
La signatura d’aquesta clàusula implica l’autorització del director del Servei Català de la 
Salut a les unitats administratives per a la comptabilització de la disposició de crèdit a favor 
de l’entitat signant de la clàusula en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i 
l’autorització per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques 
derivades que haurà d’efectuar-se un cop la unitat administrativa competent hagi verificat 
el compliment de la finalitat de l’objecte de la clàusula addicional. 
 
4. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut podrà demanar tota la documentació que en relació a l’activitat contractada 
consideri necessària. 
 
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. 
 
I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic. 

 
Gemma Craywinckel Martí   Damià del Clot i Trias   
Directora del     President de la Junta del Patronat de la  
Servei Català de la Salut   Fundació Casal de Curació 
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