CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE l’HOSPITAL CLÍNIC DE
BARCELONA I EL CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA

REUNITS
El Senyor Josep Maria Campistol i Plana, major d’edat, titular de D.N.I. número 40.288.985T,
en la seva condició de Director General i en nom i representació de l’HOSPITAL CLÍNIC DE
BARCELONA, amb domicili a Barcelona, carrer Villarroel, 170, amb N.I.F. número Q0802070C i en exercici de les facultats conferides per delegació per Acord del Consell de
Govern de data 21 de desembre de 2015 i formalitzat en escriptura pública atorgada en data 30
de desembre de 2015 davant la Notària de Barcelona, Maria del Camino Quiroga Martínez, amb
número 2.299 de protocol (d’ara endavant “HCB”);
D’una altra, el senyor Ferran García i Cardona, en la seva condició de Gerent en nom i
representació del CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA (d’ara endavant CSA) amb NIF núm.
Q-0801091J amb domicili social a Igualada, Avinguda Catalunya, 11, en exercici de les
facultats conferides per delegació per Acord del Consell Rector de data 31 de gener de 2017
(DOGC núm. 7330 de 16 de març de 2017).

Els compareixents es reconeixen mútuament la representació amb la que actuen i capacitat legal
suficient per a l’atorgament del present conveni, declaren que les seves facultats no han estat
alterades; de la seva lliure i espontània voluntat,

MANIFESTEN
I.- Que l’HCB es un hospital terciari que desplega assistència sanitària d’alt nivell, realitza
recerca biomèdica qualificada i imparteix docència practica de la medicina i les seves
especialitats, a més d’altres de l’àmbit de les ciències de la salut i que te les corresponent
autoritzacions legals oportunes per l’extracció de teixits i òrgans.
III.- Que l’HCB disposa d’una Secció de Donació i Coordinació de Trasplantament que
s’encarrega d’avaluar medicament i coordinar logísticament la donació d’òrgans, així com
vetllat per que els corresponents processos d’extracció i transplantament es realitzin en les
condicions més òptimes possibles.
III.- Que l’HCB per dur a terme els processos de donació i trasplantament d’òrgans compleix
amb els requisits i condicions mínimes que estableix el Reial Decret Llei 1723/2012, de 28 de
desembre, pel qual es regulen les activitats d’obtenció, utilització clínica i coordinació territorial
dels òrgans humans destinats al trasplantament i s’estableixen els requisits de qualitat i
seguretat, i compta amb les corresponents autoritzacions administratives segons el que disposa
el citat Reial Decret esmentat, i normativa autonòmica que el desenvolupa.
IV.- Que el CSA l’Anoia, és una entitat pública quin objectiu prioritari és l’assistència
hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d’assistència primària i coordinada amb altres
nivells sociosanitaris, la prestació de serveis d’atenció primària de la salut i sociosanitària, la
participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva, els serveis de
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rehabilitació, la docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i
mental, les activitats d’investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les ciències
de la salut.
V.- Que el CSA no disposa de la corresponent autorització administrativa per fer extracció
d’òrgans, motiu pel qual està interessada en establir un marc de col·laboració mútua amb
l’HCB, a fi d’encarregar la generació i extracció d’òrgans a la Secció de Donació i Coordinació
de Trasplantament de Coordinació de Trasplantaments de l’HCB, per la qual cosa ambdues
parts atorguen el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ de conformitat amb els
següents,

PACTES
PRIMER.- RATIFICACIÓ.
Les parts es ratifiquen en els anteriors Expositius.

SEGON.- OBJECTE DE LA COL·LABORACIÓ.
En virtut del present Conveni, i d’acord amb les seves estipulacions, l’HCB, mitjançant la
Secció de Donació i Coordinació de Trasplantament de Coordinació de Trasplantament proveirà
a CSA del servei de generació i extracció d’òrgans, mitjançant el personal i mitjans tècnics
adients per la realització de la detecció i identificació de possibles donants d’òrgans, del
diagnòstic de la mort cerebral, d’estudis de viabilitat i manteniment de donants, per l’obtenció
del consentiment familiar i autorització judicial, cas que fos necessari, i pel posterior trasllat a
l’HCB per realitzar l’extracció del/ls òrgan/ns i posteriors trasplantaments.

En concret, les parts col·laboraran en els àmbits següents:
a) Promoció de la Donació d’òrgans:
El CSA i el HCB mitjançant la seva Secció de Donació i Coordinació de Trasplantament de
Coordinació de Trasplantaments realitzarà la tasca de promoció de la donació d’òrgans segons
les indicacions i les directrius establertes per l’Organització Catalana de Transplantaments ( en
endavant l´”OCATT”), tal i com es detalla en l’annex núm. 1 ( apartat a)
i si escau
optimitzaran la generació de donants d’òrgans en el CSA amb l'assistència de la Secció de
Donació i Coordinació de Trasplantament de Coordinació de Transplantament de l’HCB.
b) Extracció d’òrgans:
En l’annex núm. 1 (apartat b) les parts acorden els circuits i/o condicions d’extracció
adients que es portaran a terme en CSA amb caràcter previ al trasllat a l’HCB en les
instal·lacions del qual es realitzarà, si s’escau, l’extracció dels òrgans.
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TERCER.- MITJANS DE COL·LABORACIÓ.
A fi d’aconseguir les finalitats previstes en el present Conveni, i sense perjudici de les
obligacions de col·laboració entre les parts que s’hi estableixen, les parts es comprometen en els
següents termes:
I)
L’ HCB, mitjançant la Secció de Donació i Coordinació de Trasplantament de
Coordinació de Transplantament, si escau, participarà en els fòrums de CSA que guardin
relació amb les matèries objecte del present Conveni, a fi de promocionar les activitats de
donació d’òrgans.
II)
l’HCB, mitjançant la Secció de Donació i Coordinació de Trasplantament de
Coordinació de Transplantament, podran realitzar de manera periòdica, visites de seguiment a
les instal·lacions de CSA, la qual es compromet a complir amb les recomanacions de les parts
que se’n derivin.
III)
A sol·licitud de l’HCB, CSA donarà accés a les dades de salut que li siguin
necessàries a les parts per al compliment de les seves obligacions derivades d’aquest conveni i
de la normativa legalment aplicable.
IV) Les parts adoptaran un sistema de traçabilitat que permeti el seguiment del donant i de
cada donació, el seu registre i etiquetatge, de conformitat amb la normativa vigent en cada
moment referent a l’obtenció, utilització clínica i coordinació territorial dels òrgans destinats al
transplantament. El deure de traçabilitat serà exigible per un termini de 30 anys o per qualsevol
altre termini exigit per la legislació aplicable en l’àmbit dels òrgans humans.

QUART.- COMPENSACIÓ ECONÒMICA.

El CSA , percebrà com a compensació econòmica per les activitats de promoció de la donació i
extracció les quantitats assenyalades en l’annex núm. 1 (apartat a) d’aquest acord, les quals
seran abonades per l’HCB, d’acord amb la corresponent factura que CSA presenti.

CINQUÈ.- RESPONSABILITAT.
Cadascuna de les parts respondrà, i mantindrà indemne a l’altra part per l´incompliment de
qualsevol de les seves obligacions previstes en el present Conveni, o pel seu compliment de
manera defectuosa, negligent o de mala fe.

SISÈ.- COMPLIMENT NORMATIVA.

El conveni té naturalesa administrativa i està exclòs de la regulació continguda en el Reial
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic, d’acord amb el que estableix l’article 4.1.c.
Aquest conveni es regeix per les seves clàusules, per l’article 6 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes dels Sector públic i per l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic , així com per la seva normativa sectorial.
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Tant en l’execució del present Conveni com en el desenvolupament de les seves activitats, les
parts es comprometen al seguiment i compliment de la legislació que els hi és aplicable i en
concret, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a la normativa següent:
a) Llei 30/1979, de 27 d’octubre, sobre l’extracció i el trasplantament d’òrgans.
b) Reial Decret Llei 1723/2012, de 28 de desembre, pel qual es regulen les activitats
d’obtenció, utilització clínica i coordinació territorial dels òrgans humans destinats al
trasplantament i s’estableixen els requisits de qualitat i seguretat.
c) Normativa que regula el transport de l’objecte del present Conveni.
d) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
e) Reial Decret 1277/2003, pel qual s’estableixen les bases generals d’autorització de
centres, serveis i establiments sanitaris.
f)

Art. 24 i concordants, Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

g) Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de
drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
h) Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes dels Sector públic
i)

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

En tot cas, les parts atendran la normativa autonòmica, estatal i europea vigent a cada moment,
relacionada amb el tractament d’òrgans per a trasplantament i els principis deontològics
comunament admesos en el Sector.

SETÈ.- PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DE DADES.
A l'efecte del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril relatiu a la protecció
de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals (d'ara endavant el
"Reglament") i la corresponent normativa de desenvolupament, les Parts fan constar que les
dades personals contingudes en el present Acord o en els documents previs preparatius del
mateix, seran d'ús exclusiu a l'efecte de les recíproques relacions entre les Parts, no se cediran i
seran conservats durant el temps que duri aquest Acord.
A l'efecte de l'establert en el Reglament les dades de contacte dels Delegats de Protecció de
Dades són:
Delegat de Protecció de Dades de l’HCB: protecciodades@clinic.cat.
Delegat de Protecció de Dades de protecciodades@csa.cat
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Les Parts es comprometen a traslladar als titulars de les dades facilitades aquesta informació,
així com indicar-los que podran dirigir-se per escrit, identificant la seva identitat, als respectius
domicilis assenyalats en l'encapçalament del present contracte per exercitar els seus drets
d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat.
Ambdues parts de comprometen al compliment de les obligacions que en matèria de protecció
de dades s'estableixen en el Reglament, en el marc del desenvolupament de l'objecte d'aquest
En compliment de l'objecte d'aquest Acord HCB haurà d'accedir a les dades del CSA pel que es
constituirà com a encarregat de tractament, i d'acord amb l'establert en el Reglament haurà de
signar el contracte d'encarregat de tractament.

VUITÈ.- VIGÈNCIA I FINALITZACIÓ DEL CONVENI.
El present Conveni tindrà una vigència de quatre anys des de la data de la seva signatura i, serà
prorrogable fins a quatre anys més per acord unànime i exprés de les parts.
Amb la signatura d’aquest acord, queden automàticament derogats i sense efecte els que hagin
formalitzat les parts amb el mateix objecte contractual.

NOVÈ.- EXECUCIÓ DEL CONVENI.
9.1.- Cessió. Cap part no podrà cedir o transferir cap dret previst en aquest conveni sense el
consentiment previ i escrit de l’altra part.
9.2.- Força major. No derivarà en responsabilitat les situacions d’impossibilitat d’aplicació
dels acords compromesos en el conveni produïdes per situacions imprevistes i no imputables a
les parts que formalitzen el mateix.
En el seu cas, cada part avisarà immediatament l’altra de la concurrència d’aquestes causes, i
aplicarà les mesures raonables per alleujar els efectes de les mateixes el més aviat possible.
9.3.- Modificació. Aquest conveni no es podrà modificar o esmenar si no és per mitjà d’un
acord per escrit entre les parts.
9.4.- Renúncia. La renúncia a un punt concret o impossibilitat legal o material d’una de les
parts de realitzar qualsevol extrem pactat de conformitat amb aquest conveni no s’interpretarà
com una renúncia a la resta del seu contingut, continuant obligada al seu compliment.
Sent necessari per renunciar a la totalitat del conveni, que aquesta sigui expressa.
9.5.- Notificacions. Qualsevol notificació o altre document que s’hagi de lliurar en virtut
d’aquest conveni haurà de ser per escrit i es remetrà a les adreces respectives i s’adreçarà a les
persones que apareixen a continuació, tret que aquestes adreces es canviïn a través d’una
notificació per escrit a l’altra part:
-

CSA: A/l’atenció de Ferran Garcia Cardona, Gerent
Avinguda Catalunya, 11 08700 Igualada
HCB A/l’atenció de Josep Maria Campistol Plana, Director General
c/.Villarroel, 170 de Barcelona 08036
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DESÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
Per tal de vetllar pel millor compliment dels acord i obligacions compromeses per les parts, es
constitueix una Comissió de Seguiment que té com a funció l´impuls dels objectius acordats en
aquest conveni, així com la interpretació del seu conjunt de clàusules i addendes i la resolució
de les incidències que en sorgeixin.
La Comissió es reunirà amb una periodicitat mínima semestral i cada vegada que alguna de las
parts ho sol·liciti.
Composen la Comissió un membre ( o dos com a màxim) per cadascuna de les parts signants
del present Conveni.

ONZÈ.- EXTINCIÓ.
El Conveni s’extingirà per alguna de les següents circumstàncies:
-

Pel transcurs de la seva durada.
Per mutu acord de les parts.
Per la denúncia del Conveni per una de les parts sempre que manifesti la seva intenció en
contra a la renovació amb un preavís fefaent no inferior als seixanta (60) dies.
Per la pèrdua de la seva causa.
Per incompliment per alguna de les parts de les seves obligacions essencials.
Per impossibilitat sobrevinguda
Per la inobservança de la normativa vigent

DOTZÈ.- CONFIDENCIALITAT, PUBLICITAT I REGISTRE DE CONVENIS I
CONTRACTES.
Es deixa expressa constància que el contingut d’aquest Conveni es mantindrà confidencial entre
les Parts, així com tota informació que pugui o sigui eventualment intercanviada entre les Parts
en el marc de l’execució dels seus acords (sense necessitat que hom la identifiqui expressament
com a confidencial), llevat que qualsevulla de les Parts vingui obligada a revelar aquesta
informació en compliment de qualsevol obligació legal i expressament de la llei 19/2014 de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, les obligacions sobre transparència en els convenis de col·laboració, la
publicitat es farà efectiva per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, el qual s’integra en el Portal de Transparència.
Igualment, es procedirà, si procedeix, a la inscripció del present Conveni en el Registre de
Convenis i Contractes en l’àmbit de l’assistència sanitària pública, creat pel Decret 136/2007,
de 19 de juny.

TRETZÈ.- RESOLUCIÓ DE LITIGIS.
Les parts acorden tractar en primera instancia en la Comissió de Seguiment i als efectes de
trobar una solució amical, les eventuals divergències que puguin sorgir sobre qualsevol qüestió
relacionada amb la interpretació o execució del present conveni.
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En el supòsit que no sigui possible arribar a un acord, les parts es comprometen a resoldre
qualsevol divergència derivada d’aquest Conveni, o sobre els drets, les obligacions, els
compromisos o les responsabilitats de les parts o sobre la validesa, interpretació, compliment,
incompliment o nul·litat, sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de
Barcelona, de l’associació Catalana per a l’arbitratge, a qui se li encomana la designació
d´àrbitre/s i l’administració de l’arbitratge, amb renúncia a qualsevol altre fur que els hi pogués
correspondre.

I per que consti, les parts signen el present document, per duplicat i a un sol efecte,
29 d’abril de 2019

Per HCB
Josep Maria Campistol Plana
Director General
Per delegació Consell de Govern (Acord de 21.12.15)

7

Per CSA
Ferran Garcia i Cardona
Gerent

ANNEX 1

APARTAT (a)
GENERACIÓ i PROMOCIÓ DE DONANTS
L’Hospital Clínic de Barcelona mitjançant la Secció de Donació i Coordinació de
Trasplantament Coordinació de Trasplantaments, realitzarà la tasca de generació de donants a
centres públics i privats no acreditats per la OCATT.
L’Hospital Clínic de Barcelona, mitjançant la Coordinació de Trasplantaments, amb els seus
mitjans, participarà a l’avaluació, diagnòstic de mort encefàlica, donació en asistòlia i tasques de
suport de l’extracció, sempre sota les directrius de l’OCATT segons la legislació vigent en
matèria de trasplantament segons el Reial Decret Llei 1723/2012, de 28 de desembre, pel qual
es regulen les activitats d’obtenció, utilització clínica i coordinació territorial dels òrgans
humans destinats al trasplantament i s’estableixen els requisits de qualitat i seguretat.

A fi de la col·laboració i de crear les condicions òptimes per a fomentar la donació de la
generació de donants en aquests centres, l’Hospital Clínic de Barcelona portarà a terme les
contraprestacions econòmiques, d’acord amb els següents apartats:

detecció donant

1.500

Suport gestió donant
Asistòlia amb ECMO

2.750

L’Hospital Clínic de Barcelona, assumirà totes les despeses vinculades en el procés de
generació de donants.
•
•
•
•
•

Tasques del coordinador del Trasplantament
Desplaçament del personal en el centre generador
Proves complementàries en l’avaluació del donant i pel diagnòstic de mort
encefàlica
Trasllat a l’Hospital Clínic per l’extracció
Trasllat del difunt pels serveis funeraris si fos necessari.
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APARTAT (b)
EXTRACCIÓ D’ÒRGANS
La extracció d’ òrgans per trasplantament es realitzarà a les dependències de l’ Hospital Clínic,
que conta amb els recursos professionals i materials per fer-ho adequadament i amb les
autoritzacions administratives necessàries del Sistema Sanitari públic de salut d’acord amb la
Organització Catalana de Trasplantaments ( OCATT) i la Organització Nacional de Trasplantes
(ONT).
El donant serà traslladat al Hospital Clínic amb la autorització del professionals del centre
generador i del seus familiars, per procedir a la extracció a l’Hospital Clínic.
Aquest trasllat es realitzarà mitjançant ambulància medicalitzada i amb els professionals
qualificats necessaris que formen part del equip extractor del Hospital Clínic, amb totes les
garanties de seguretat. Aquest punt és independent del tipus de donant, i aplica tant pel donant
de mort encefàlica com el donat en asistòlia.
Un cop al quiròfan d’extraccions es procedirà seguint els circuits assistencials del Hospital
Clínic per la obtenció d’ òrgans i teixits per trasplantament, amb la col·laboració de la Secció de
Donació i Coordinació de Trasplantaments i els professionals que formen part del Equip
Extractor de l’ hospital Clínic que son tots ells coordinats del Coordinador de Trasplantaments
de guàrdia
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