
ts 
""*satut

.L
L*. CatSalut

Seruel Català
de la Sallt

En aquest sentit, el sisteme de contrectac¡ó ¡ lâ contraprestació dels serveis a les entitats
proveidores ha de prioritzar els resultats clínics i de salut en el n¡vell més adequat de

resoluc¡ó i amb ia m¡llor accessibilitat, d'acord amb les necess¡tats de la població de cada

territori, establint indicadors de resultats i mecanismes de incentivació per afavorir les

sinergies entre els diferents centres i serveis al serve¡ d'aquests resultats,

Es considera procedent fer un canvi dels sistemes de pagament per poder donar una

millor resposta als eixos defin¡ts en el Pla de Salut de Catalunya 2011 - 2015, que

s'orienta cap a l'atenció a la cronicitat, Ia resolució des dels primers nivells ¡ la garantia de
la qualitat en I'alta especialització, tenint present I'esgotament de la capacitat d'adaptació

dels actuals models, que van ser deflnits I'any 1996 (sistema de pâgament hospitalar¡) i

I'any 2011(model d'ass¡gnació en base poblacional)

Els objectius del nou sistema de pagament hauran de ser: def¡n¡r un model més equitatiu

d'assignació al territori basat en la morbid¡tat de la població; possibilitar la millora de

l'efìcìència dels centres amb la compra per episodi; reforçar eì paper de l'atenció primària

a partir de Ia capacìtat de gestlonar el producte intermedi, o la capacitat real de derìvació

a l'atenció especial¡tzada; millorar el tractament de les persones amb malalties cròniques;
propiciar l'adequació de l'atenció i l'atenció sanitària no convencional; desplaçar el r¡sc a

les ent¡tats proverdores en alguns casos; i garantir el cont¡nuum assistencial i la

complementarietat dels recursos del lerritor¡, amb vis¡ó de xarxa

De conformitat amb l'exposat, en base a les conclusions de l'experiència assolida i als

objectius del Pla de Salut, es justifica la tramitació d'un projecte de Decret, que tingui per

objecte:

a) Determ¡nar la Cartera de Serveis a contractar a càrrec del Câtsalut

Hauria de basar-se en la cartera comuna de serveis del Sistema Nac¡onal de Salut en les

seves modalitats bàsica de serveis assistencials, suplementària i de serveis accessoris,

d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, i contemplar la cartera complementårìa de

serveis que determini la Generalitat de Catalunya

b) Regular el procediment i el sistema d'assignació territorial dels recursos

L'assignació terrÍtoriel en base poblac¡onal hauria de tenír com a objectius l'equitat en la

distribució dels recursos d'acord amb les necessitats de la població en les regions ¡

sectors sanitaris, la incentivació d'una milior accessibilitat ¡ l'eficiència clínica, i fomentar
I'orientació dels serveis als resultats clínics i de salut
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MEMORIA GENERAL

Norma: Projecte de Decret pel qual es regula la contractació ì prestació dels serveis
san¡tans a càrrec del Servei Cetalà de la Salut

1.- Justificació de la necessitat de la dispos¡c¡ó reglamentària ¡ adequació als f¡ns
que es persegueixen

La Lle¡ 16/2003, de 28 de maig, de cohesió ¡ qual¡tat del Sistema Nacional de Salut,
estableix la Cartera de Serveìs del Sistema Nacional de Salut que a Catalunya s'han de
prestar a cà¡rec del Servei Català de la Salut (Catsalut)

La Llei l5l1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), de creació del
CatSalut, disposa que aquest ens públic té com a objeciiu úliim el manteniment i la

millora del nivell de salut de lâ població, m¡tiançant el desenvolupament de les funcions
que li són encomanades, les quals pot real¡tzar directament o per qualsevol de les
fórmules previstes en la pròpia llei, com és l'establiment d'acords, convenis, concerts o

fórmules de gestìó integrada o compartida amb entitats publiques o privades.

Les normes especíliques actualment vigents sobre I'establiment de convenis ¡ contractes
de gestió de serveis assistenclals en l'àmbit del Catsalut són el Decret 66/2010, de 25 de

maig, complementada pel Decret 170/2010, de 16 de novembre, que regula el sistema de
pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en aquel àmbit
El Decret 17012010, disposa, entre altres, la contraprestació econÒmica de la compra de

serveis d'acord amb el model d'assignació en bâse poblacional, ¡n¡ciat com â prova pilot

I'any 2002

D'alira banda, el Catsâlut fã efeclivâ la Cartera de Serve¡s, amb caràcter general, a

través dels centres, serveis i establiments sanitaris integrats al Sistema sanitari ìntegral

d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), regulat pel Decret 196/2010, de'14 de
desembre, les quals es poden contractar mitjançant els procediments prevístos en les

normes de contractació de gestió de serveis assistencials

Êl PIa de Salut de Catalunya per al periode 2011-2015, aprovat per i'Acotd GOVl13l2012,
de 21 de febrer, estableix quê el s¡stema de contractació s'ha d'adaptar a les necessitats
de fa població d'atenció sanitària de cobertura publica a càrrec del CatSalut, amb l'objecte
que estigu¡ més enfocat als resultats en salut, així com una major ìntegrac¡ó dels serve¡s ¡

niveifs assistencials ¡ que estimuli l'eficiència del conjunt del sistema
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c) Regular el proced¡ment i els sistemes de contractació de les entitats provetdores de

serveis sanitaris a través de les quals es fan efectives les prestacions ¡ncloses en Ia

Cartera de Serveis.

Hauria de normar els encàrrecs de gest¡ó de serveis a les ent¡tâts proveidores en les

diferents línies assistencials, a formalitzar m¡tjançant convenis en el cas dels serveis

d'àmbit hospitalar¡ o d'entitets que tinguin la consideració de mìtjans propis, o per mitjà de

contractes administratius en els altres supòsits, prenent com a referència la integració en

el SISCAT

Seria procedent detallar I'objecte, l'àmbit competencial, els criteris reguledors, els

requisits tècn¡cs mínims, les modalitats, els procedÌments de tram¡tació, el conl¡ngut

bàslc, la durada, i altres aspectes propis d'aquesta contractació en el marc de la legisìació

de contractes del secior públic i de la legislació sector¡al sanitària.

d) Regular els drets i obl¡gacions que assumeixen les entitats proveìdores de serveìs

sanitar¡s, especialment pel que fa aì règim de contraprestació econòmica i els sistemes

d'âvaluâcìó i control

La contrapresteció econòm¡ca es podria ajustar a dos models:

d l) La contraprestãció mitjançant linies assistencials, que inclourà les prestacions

pròpies de:

L'atenc¡ó especialiÞada familiar, comunitària i de salui pública en l'àmbit de

l'atenció primària,

El paràmetre aplicable seria la població de l'àrea bås¡ca de salut assignada a I'equ¡p

d'atenció primària, modulada d'ãcord amb factors de ponderació que tinguin en

compte la morbiditat i altres factors, si s'escau, mitjânçant procediments

d'estratificació o segmentació

Dins I'atenció primàrid estaria la consulta, ¡nteracció o der¡vació a I'etenció

especialitzada

En ambdós casos, la contraprestac¡ó econòmica cofrespondria a un pressupost

assignat.

L'atenció hosp¡talària i especialitzada

GatSalut
SerueiCatâlà
de la Salul

En cas que estigui vinculada al procés d'hospitalització, el paràmelre aplicable seria
l'alta, que pot ser mèdica, quirúrgica o de reingrés, amb una estructurac¡ó per

nivells dels hospitals.

Les activitats no vinculades al procés d'hospitalització serìen, amb els seus
paràmetres:

Consultes Enernes (per pressupost assignat)
Urgències hospitalåries (per urgència alesa)
Tècniques, tractaments i procediments específìcs, exclosos aquells ja

incorporats en l'alta (per cas atès) ¡ els d'alta complex¡tat (per episodi d'alta)
Serveis, dìsposit¡us i programes específics de reconeguda necessitat, no lligats
a I'alta

Pròtesis
. La medicació hospitalària de dispensació ambulatòr¡a no ¡nclosa en l'alfa

L'atenció soc¡osan¡tåria, pel que fa al pagament del módul sanitari, diferenciant-se
entre:

Hospitalització (per estada o alla)
Activitats dels programes d'atenció domiciliària (PADES) i les un¡tats funcionals

interdisciplinàrÌes sociosanìtàries (UFISS), amb una quantitai màxima anual
. Avaluació integral ambulatòria en geriatria, curês pal liatives i trastorns cogn¡tius
(per visita o per procés).

Serveis, dìspositius i programes específics de reconeguda necessital i/o activitats
que calgui implementar der¡vades del Pla de salut de Catalunya i de la resta de
criteris de polit¡ca sanitår¡a.

L'atenc¡ó a la salut mental

De forma transitòr¡a es mantindr¡e el sistema de pagament establert a l'art¡cle 3

del Decret 17012010, de 16 de novembre, amb la previsió de I'eproveció d'un nou
sistema de pagament aplicable a aquesta línia assistencial

d 2) La contraprestació en base poblacional

Ser¡a el règim de contraprestació econòmica propi dels supòsits en què I'encànec de
gestió inclou totes les prestacions o serveis, de manera agregada, segons el nivell de
resolució i d'accessibiiitat acordat, llevat de I'alta especialitzac¡ó, la docència i els
programes declarats d'especial interès pel Departament de Salut.
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La contraprestació correspondria a I'assignació territorial en base poblacional que es
determinaria en funció de:

- la població de Ia corresponent reg¡ó sanitària o sector san¡tari
- les característiques s¡ngulars de le poblac¡ó que es fixen a partir de les necessitats
estratificades de la població de referència, ¡ncloent la morb¡ditat i la co-morbiditat, com a

mínim
- la cåpite mitja establerta per a la poblacló de Catalunya

En tots els supòsits regulats, la contraprestacíó econòmìca hauria de preveure un
pagament en funció de I'assoliment d'uns resultats en salut esperats establerts com a

objectius en l'encàrrec de gestió dels serveis ass¡stencìals i relacionats amb el Pla de
salut de Catalunya

Finalment, el projecte de Decret hauria de preveure el seguiment periòdic de les activitats
i del compliment de les instruccions i estàndards de qualitat, així com I'avaluació dels
resultats dels convenis ¡ contractes d'encàrrec de gestió de serveis

lgualment, caldria reflectir que els centres, serveis i establiments de les entitats
proveidores, i els que estiguin subcontractats per les anteriors, estan sotmesos a
I'activ¡tat ¡nspectora del CatSalut.

2,- Marc normatiu en què s'insereix

En compliment de l'article 7.2dela Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de
Catalunya (LOSC) i de la seva dispos¡c¡ó add¡c¡onal 11, en la redacció donada per la Llei

11t1995, de 29 de setembre, es va aprovar el Decret '169/'1996, de 23 de maig, pel qual

es regula l'establ¡ment dels convenis i contractes de gestió de serveis san¡tar¡s en l'àmbit
del Servei CatalàdelâSelut AquestDecretvasersubstituìlpel Decret34512001,de24
de desembre, que substancialment mantenia el contingut del precitat Decret 169/1996

Posteriorment el Decret 66/2010, de 25 de maig, vigent a l'actualitat, va regular
l'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del
Servei Català de la Salut, i va substituir al Decret 34512001, de 24 de desembre,
¡ncoporant els canv¡s derivats de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del
sector públic, ¡ altres elements fruit de l'experiència assolida en aquest temps

En I'àmbit de la regulació de les moda¡itats de pagament, actualment està vigent el Decret

17012010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament dels convenis i

contractes de gest¡ó de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut, que

va substituir el Decret 17911997, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen les modalitats de
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pagament que regeixen la contractac¡ó de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Cetalà de
lâ Sâlut

L'esmentat Decrel 17O|2O1O, de 1 6 de novembre, ja va incorporar el model d'assignació
en base poblâcional, d'acord amb els resultats derivets la prova pilot regulada ¡nicialment
per I'Ordre SSS/17212002, de 17 de maig, per la qual s'estableix una prova pilot per a la
¡mplantac¡ó d'un sistema de compra de serveis de base poblac¡onal, que va ser
substituìda per I'Ordre SSS/38/2004, de 20 de febrer, per la qual s'estableix una prova
pilot per a la implantació d'un sistema de compra de serveis de base poblacional
(modificada per les ordres SLT/320/2005, de 7 de juliol, ¡ SLT/26/2006, de 27 de gener)

Aquesta prova pilot comporta un sistema de pagament diferenciat, les linies båsiques del
qual s'estableixen en aquest Decret

Per últim, ei Decret 19612010, de 14 de desembre, ha regulat el nou Sistema san¡tari
integral d'utilització pública de Calalunya (SISCAT), que ¡nclou les xarxes assistenc¡als
pel tìpus de serveis que presten els centres que les integren, i que es remet a la

normativa de contractac¡ó del sector públic, amb les especifícitats pròpies de l'objecte
assistencial

3.- Relació de dispos¡c¡ons afectedes i taula de vigències

Tipus d'afeciació

La totalitat Derogació

Derogac¡ó parcial

Articles
afectats

La total¡tat,
llevât de
I'article 3 pel
que fa a salut
mental.

Títol de la dispos¡ció

Decret 66/2010, de 25 de maig, pel qual es
regula l'estabfimer¡t dels convenis i

contractes de gestió de serveis assistencials
en l'àmbit del Servei Català de la Sâlut

Decret 170/2010, de 16 de novembre, de
regulac¡ó del s¡stema de pagament dels
convenis i contractes de gestió de serveis
assistenc¡als en l'åmbil del Servei Català de
la Salut
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4. Competència de la Generafitat sobre la matèria

El Projecte de Decret troba emparament en la competència compartida de la Generalitat

de Catafunya en matèr¡a de sanitat ¡ salut públ¡ca pel que fa als àmbits de I'ordenació, la

planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les prestacions i els serveis

sanitâr¡s, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic en tots els nivells i per a tots

els ciutadans (art¡cle 162.3 a) de I'Estatut d'Autonomia).

L'article 111 de l'Estatut d'Autonomia disposa que en les matèries que l'Estatut atribueix a

la Generalitat de forma compartida amb I'Estat, corresponen a la Generaliiai de Catalunya
la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, en el marc de les

bases que fìxi l'Estat

5. Relació motivada de les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar el
tràmit d'audiència / Procedència de solmetre I'expedient a informacíó pública

El projecte de dispos¡ció s'ha de sotmetre al tràmit d'audiència, atès que el projecle afecta
als interessos de les entitats empresarials titulars de convenis o contractes. A aquest

efecte, es considera que s'ha de doner ãudiència específicament a les entitats seguents:

- Unió Catalana d'Hospitals
- Consorci de Salut i Social de Catalunya
- Associació Catalana d'Establ¡menls San¡taris
- lnstitut Català de la Salut.

No es considera necessari el tràmit d'informac¡ó públ¡ca, atès que no afecta e ¡nteressos
generals, ja que la regufació bàsica d'aquesta norma té com a destinataris a les entitats
proveidores de serveis sanitarís, a les quals es donarà audiència a través de les
corresponents entitats patronals. Pel que fa a la regulació de la Cartera de Serveis a

càrrec del Servei Català de la Salut, s'ha valorat que és una integració de Ia normativa
que recull la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de
Salut, que estable¡x la Cartera de Serve¡s del Sistema Nacional de Salut; de manera que

no s'afecta a interessos generales

d'Atenc¡ó Sanìtària

Alex ¡ Rojas L

Barcelona. 23 de gener de 2014
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