
 

1. CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUANTA-CINQUENA       
   
Codi conveni: 782828212 
Entre l’entitat: Centre Psicoteràpia Barcelona, SA, i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
Data conveni: 1 de gener de 2012 
Nom Entitat i NIF: Centre Psicoteràpia Barcelona, SA, A08661977 
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 Llúria Hospitaliz. Salut Mental, 1828 
Període Clàusula: 1 de gener al 31 de desembre de 2018 
 
 

 

Preu Import

Hospitalització Altes Estada 
mitjana

Estades

Hospitalització d'aguts -          -            -                 184,51 €           -  €                            
Unitat de crisi d'adolescents (aguts) -          -            -                 184,51 €           -  €                            
Hospitalització de subaguts 132     110,00     14.520       116,10 €           1.685.772,00 €            
Unitat de subaguts per adolescents -          -            -                 116,10 €           -  €                            
Unitat de patologia dual -                 183,62 €           -  €                            
Hospitalització parcial d'adults -          -            -                 120,38 €           -  €                            
Hospitalització parcial infantil -          -            -                 120,38 €           -  €                            

Hospitalització de mitjana i llarga estada (MILLE)
Retard mental greu i profund -                 70,48 €             -  €                            
Trastorn mental sever d'alta dependència psiquiàtrica (ADP) -                 92,07 €             -  €                            
Trastorn mental sever, pacients en procés d'estudi -                 56,28 €             -  €                            
Serveis complementaris. Procés de rehabilitació  i reinserció 
dels pacients a la comunitat -                 13,37 €             -  €                            
Serveis especialitzats per a l'atenció a persones amb retard 
mental  i greus trastorns de conducta -                 116,99 €           -  €                            

Total MILLE -  €                            

Rehabilitació adults: Centres de dia d'adults (CDA) Sessions
(veure quadre adjunt) 14.079       480.480,15 €               

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

CDIJ -                 2.026,57 €        -  €                            

Centres de salut mental d'adults (CSMA) (veure quadre adjunt) 1.351.588,61 €            

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

Programes d'especial interès (veure quadre adjunt) 1.276.250,21 €            

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

TOTAL CLÀUSULA 4.794.090,97 €            

Contractació 2018 (inclou les Actuacions iniciades al 2018)

Activitat
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Preu Import

Rehabilitació adults       Places Nivell Sessions

CDA  Dreta de l'Eixample 24                2             5.866            36,28 €     212.818,48 €        
CDA  Servei Rehabilitació Comunitàrida Dreta Eixample 33                3             8.213            32,59 €     267.661,67 €        

14.079          480.480,15 €        

Import

CSMA Dreta de l'Eixample 1.351.588,61 €     
Total 1.351.588,61 €     

Centres de salut mental d'adults (CSMA)

Rehabilitació adults (CDA), CSMA i CSMIJ (inclou les actuacions iniciades al 2018)

Total 

Activitat
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Import total

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

149.800,20 €           

45.088,44 €             

-  €                        

-  €                        

233.022,72 €           

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        
23.957,88 €             

-  €                        

-  €                        

-  €                        
-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

824.380,97 €           

TOTAL PROGRAMES 1.276.250,21 €        

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

T-33: Programa assistencial de tractaments específics adreçats a la població infantil i juvenil (PATEI)

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-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-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

Programes d'especial interès (inclou les Actuacions iniciades al 2018)

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
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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 a l’any 2018, i que es 
publica a la pàgina web del CatSalut:  http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/convenis-contractes/relacio/ 

 

I, per a què consti, s'estén i signa el present document electrònic a Barcelona 
 
 
 
 
Adrià Comella i Carnicé    Andreu Codina Colomé 
Director del      Apoderat 
Servei Català de la Salut    Centre Psicopteràpia Barcelona, SA 
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 Centre assistencial de 
referència 

Sectorització  

(ABS o Sectors Sanitaris) 

Activitat Hospitalària:   

Aguts   

Subaguts Clínica LLúria (UP 
01828) 

AIS Barcelona Nord, Dreta  

Mitjana i llarga estada   

Hospitalització parcial 
d’adults 

  

   

Hospitalització parcial 
d’adolescents 

  

Unitat de subaguts per 
adolescents 

 

Unitat de crisi d’aguts  

Unitat de Patologia dual  

 

Activitat Comunitària: 

Rehabilitació d’adults 

CD Dreta Eixample 
(UP04283)) 

 

Barcelona, 2H,2G,2I,2J,2K,2J 

 CD Residència 
Eixample (UP 
03075)(SR Lluria) 

 

   

Rehabilitació infantil   

Centres de Salut Mental 
d’adults 

CSMA Dreta Eixample 
(UP 00868) 

Barcelona 2H,2G,2I,2J,2K.2J, 10E, 10F 
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Programes: Centre de referència  
(Centres d’educació 

especial/CSMIJ/Residències) 

CSMA Centre de 
dia 

Centre 
hospitalari 

Número 
registre 

(Autorització 
administrativa) 

Sectorització 

T1       
T4       

T10  CSMA 
Dta. 

Eixample 

    

T11       
T13       
T14   CDA 

Residència 
Eixample 

   

T16       
T18   CDA Dta. 

Eixample 
(PAIMM) 

CDA 
Residència 
Eixample 
CDA Dta. 
Eixample 

   

T19       
T23       
T27       
T28       
T29 Residència Llúria      
T31       
T36       

     
 

 Clausulat  específic    6/6  


