
 

  

1. CLÀUSULA ADDICIONAL TRENTA-SISENA, de modificació de la CLÀUSULA ADDICIONAL TRENTA-
CINQUENA 
Codi conveni: 682808798 
Entre l’entitat: Fundació ASPACE Catalunya abans Associació Paràlisi Cerebral, ASPACE, i el Servei Català de la Salut 
(CatSalut) 
Data conveni: 23 de novembre de 1998 
Nom Entitat i NIF: Fundació ASPACE Catalunya, G08393936 
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 d’interès especial) 
Posició Pressupostària: D/251000400/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Centre Pilot Arcangel Sant Gabriel, 00693 
Període Clàusula: 1 de gener al 14 de desembre de 2020 

D'acord amb la presa de coneixement per part del Govern instrumentada per la Comunicació de data 10 de desembre 
de 2019, el CatSalut reconeix i aplica els efectes d’aquest contracte, que es troba en situació d’extensió de la seva 
efectivitat, fins el 31 de desembre de 2020. Aquesta data es fixa com a referència límit, i segons els supòsits que estableix 
l’esmentada presa de coneixement de 10 de desembre de 2019. 

 

 

 

 

Preu Import

Hospitalització Altes Estada 
mitjana Estades

Hospitalització d'aguts -  €                            
Unitat de crisi d'adolescents (aguts) -  €                            
Hospitalització de subaguts -  €                            
Unitat de subaguts per adolescents -  €                            
Unitat de patologia dual -  €                            
Hospitalització parcial d'adults -  €                            
Hospitalització parcial infantil -  €                            

Hospitalització de mitjana i llarga estada (MILLE)
Retard mental greu i profund -  €                            
Trastorn mental sever d'alta dependència psiquiàtrica (ADP) -  €                            
Trastorn mental sever, pacients en procés d'estudi -  €                            
Serveis complementaris. Procés de rehabilitació  i 
reinserció dels pacients a la comunitat -  €                            
Serveis especialitzats per a l'atenció a persones amb 
retard mental  i greus trastorns de conducta -  €                            

Total MILLE -  €                            

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

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

CDIJ -  €                            

Centres de salut mental d'adults (CSMA)

Centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)

Programes d'especial interès (veure quadre adjunt) 3.958.483,69 €          

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

TOTAL CLÀUSULA 3.958.483,69 €          

Contractació 2020 (inclou les Actuacions iniciades al 2020): 1 de gener a 14 de desembre de 2020

Activitat
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Import total

2.649.849,20 €      

1.308.634,49 €      

TOTAL PROGRAMES 3.958.483,69 €      

Contractació 2020 (inclou les Actuacions iniciades al 2020): 1 de gener a 14 de desembre de 2020

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

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

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

T-3: Programa pel consell mèdic telefònic d'urgències

T-34: Programa de suport especialitzat per a persones amb disminució física

T-18 Programa de rehabilitació i reinserció a la comunitat

T- 29 Programa de suport a les residències assistides

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

T-21: Unitat psiquiàtrica i penitenciària

T-22: Programa de suport a institucions penitenciàries

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

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-11: Programa de suport a les urgències sectoritzades

T-12: Programa de serveis individualitzat (PSI)

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-38: Unitat terapèutica educativa residencial per a infants i adolescents en situació de
vulnerabilitat
Programa d'Integració Assistencial

T-19: Programa salut i escola:

T-32: Programa assistencial de tractaments específics adreçats a la població adulta (PATEA)

T-35: Programa d'atenció a les persones que pateixen trastorns psicològics per agressions o
maltractaments

T-36: Programa de suport a la població adolescent d'alt risc

T-37: Programa de suport comunitari per a persones amb trastorns mentals

T-23: Unitat de crisi de psiquiatria

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

T-25: Programa per a l'atenció als trastorns del comportament alimentari (TCA)

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

T-31: Programa d'interconsulta psiquiàtrica als hospitals generals de referència

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

T-30: Programa de prevenció dels trastorns mentals, afectivo-sexuals i addiccions en els joves

g p ç p j
(PATEI)
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Desglòs del Programa T-28: 

 

 

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. 

 
 
 
Adrià Comella i Carnicé Albert Cantón Brizuela 
Director del Director d’Administració i Finances 
Servei Català de la Salut Fundació ASPACE Catalunya 

01/01 - 14/12
A.1. ATENCIÓ AMBULATÒRIA

Primeres visites 240
 Segones visites 3.642
Control terapeùtic 2.083
Teràpia psicològica individual i familiar 1.639
Exploracions complementàries 1.438
Total activitat atenció ambulatòria a CCEE 9.042

A.2. HOSPITALITZACIÓ PARCIAL
Pacients atesos  / Altes 91
Nombre de sessions / Estades 22.487

A.3. SERVEI DE REHABILITACIÓ
Visites de seguiment i orientació de rehabilitació 3.067
Sessions RHB física i capacitats personals i habilitats socials 1.054
Sessions suport psicosocial i psicoeducatiu 1.132
Sessions at. domiciliària 1.501
Total activitat servei de Rehabilitació de CCEE 6.754

Total Import Activitat 2.162.881,74 €   

B. DESPLAÇAMENTS
B.1 Desplaçaments de A.2 i A.3 423.068,62 €       
B.2 Transport sanitari  individualitzat 63.898,84 €         

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