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INFORME CCONOUIC SOBRE EL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES REGULA LA
GoNTRACTAC|ó I Lt pneslncló oels sERVEts sANtrARtS n CÀRREC oel sÈavel
c¡rnlÀ DE LA sALUT

l. Antecedents ¡marc nomatiu

La Llei 16/2003, de 28 de Maig, de cohesió igualitat del Sistema Nâcional de Salut estabte¡x
la cartera de serve¡s del sistema Nacional de sâlut que a catalunya s,ha de prestar a càrrec
del Servei Català de Ia Salut,

El servei català de la selut fa efect¡va la cartera de serveis, arrb caràcter general, a iravés
dels centres, serve¡s i establiments san¡taris integrats al Sistema sanitari intègral d'utiliaació
pública de catalunya (slscAT), regulat pel Decret 196/2010, de 14 de desembie, tes quats es
poden contractar m¡tjançant els procediments previstos en les normes de contractació de gestió
de serve¡s assistenc¡als.

La disposició addicional onzena de la Llei '1511990, de g de jul¡ol, d'ordenac¡ó sanitària de
catalunya (Losc), incorporada per la Llei 1 1/199s, de 29 de setembre, estableix que el Govern
ha de regular, m¡tjançant un decret, els requisits, I'abast, el procediment i els sistemes de
selecció per a I'eslabliment dels contractes de gestió de serveis sanitaris i soc¡osanitaris, que
s'han d'ajustar als principis de pub¡icitat ¡ concurrència, tot ten¡nt en compte les previsions del
Pla de salut de catalunya i les normes específiques d'ordenació d'aquests serveis.

D'acord amb això, actuarment, mitjançant el decret 66t2o'lo. de 25 de maig, es regula
I'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l,àmbit del Servei
catalå de la salut; mentre que, el Decret 17ot2o1o, de i6 de novembre, regula el sistema de
pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis ass¡slencials en l'àmb¡t del Servei
català de ia salut, i, disposa, entre altres, la contraprestació econômica de la compra de
serve¡s d'acord amb el model d'assignació en base poblacional, inic¡et com â provâ pilot l,any
2002.

D'altra banda, el Pla de salut de catalunya per al període 2o11-zo1s, aprovat per lAcord de
Govern Gov/13/2a12, de 21 de febrer, estableix que el sistema de compra de serveis sanitaris
s'ha d'adaptar a les necessilats de la població d'atenció sanitària de cobertura publica a càgec
del catsalut, amb I'objecte que estigui més enfocat als resultats en salut, així com una major
integració dels serve¡s i nivells assistencials i que estimuli I'eficiència del conjunt del sistema.

Per tot això, i un cop fet palès l'esgotament de la capacital d,adaptació dels actuals models tant
de compra de serveis com de sistema de pagament, es posa de manifest la necess¡tat
d'adaptar lâ normat¡va que regula el sistema de contractació i la contraprestació dels serve¡s a
les entitats proveidores que gestionen els centres que formen parl del slscAT per orientar-la
cap a Ia priorització dels resultats clinics i de salut en el nivell més adequat de resolució i amb
la millor accessibilitat, d'acord amb les necessifâts de la poblaci5 de cada territori, establint
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indicadors de resultats i mecân¡smes d'incentivació per afavofir les sinergies entre els diferents
centres al servei d'aquests resultats,

De conform¡tat amb el que s'ha exposat, el consell de Direcció del servei catalå de la salut, en
la sessió ceiebrada el passât 16 de desembre de 2013, ha aprovat el projecte de decret pel
qual es regula la contractació i la prestació dels serveis sanitaris a cårec del Servei Catalå de
la Saluf, el qual ha de coadjuvar en l'assol¡ment dels objectius segijents:

- l'ass¡gnació equitativa en la distribució dels recursos.

- l'atenció centrada en les persones ¡ en el tenitor¡ on resideixen

- I'accessibilitat equ¡tativa a la millor resolució

- la major resolució i accessibiliiat a l'atenció primària.

- la utilització dels serveis en els nivells més adequats.

- Ia maior eficiència del conjunt del s¡stema sanitari de calalunya, amb una major interacció
entre nivells ¡ serveis ass¡stenc¡als, emb v¡s¡ó de xârxa i complementar¡etat dels models
organ¡tzat¡us i assistencials per garantir una atenció a cada persona integral, ¡ntegrada i de
qualitat.

- la translac¡ó als professionals, des de les organi2acions, d'incentius per resultats de salut i

guanys d'eficiència

2. Contingut del projecte de decret

El projecte de Decret pel qual es regula la contractac¡ó i prestació dels serveis sanitaris a càrrec
del Servei Català de la Salut que s'informâ té com a objecle:

a) Determinar la Cartera de Serve¡s a contrâctar a càrrec del Serve¡ Català de la Salut,

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

c) Regular el procediment i els sistemes de contractació de les entitats proveidores de
serveis sanitaris a través de les quals es fan efectives les prestacions incloses en la
Cartera de Serveis a càrrec del Servei Català de la Salut.

d) Regulâr els drets i obl¡gacions que assumeixen les esmentades entitats provei"dores,

especialment pel que fa al règim de contraprestació econòmica ¡ els sistemes
d'avaluació i control.

a) Cartera de Serveis a càrrec del Serveí Català de la Salut

La Cartera de Serveis a càrec del Serve¡ Català de la Salut inclou la cartera comuna de serveis
del Sistema Nacional de Salut en les seves modalitats båsica de serveis assisiencials,
suplementàr¡a i de serveis accessoris i complementària, d'acord amb el que estableix la LIe¡
'1612003, de 28 de maig, de cohesió iquaf¡tat del Sistema Nacional de Salut o, en el seu cas, la
normativa bàsica de l'Estat espanyol que la substitueixi.

Serve¡ Câtalà
de lÂ Sâlut
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b) Lâ contraprestació en base poblâcionâ|, en els supòsits en què l'encårec de gestió
inclou lotes les preslacions o serveis, de manera agregada, segons el n¡vell de resolució i

d'accessibilitat aco:'dat en un tenitori determ¡nat.

3, lmpacte econòm¡c i pressupostar¡

Per tal que el Se¡vei Català de la Salut pugui assolir els objectius que pretén en la compra de
serveis senitaris per alendre les necessitats de la població establertes a part¡r de les directr¡us
del Pla de Salut de Catalunya per al perlode 2011-2015, la contraprestació econòmica dels
serveis objecte d'encàrrecs de gestió preveu, amb caràcter general, fonamentalment dues
novetats:

1) El reforç del paper de l'atênció primària fonamental en la capacitat real de gestìonar
la derivacló a I'atenció especialitzadâ incloent-hi en aquesta nova orientació la gest¡ó del
producte intermedi

2) El reconeixement d'una part de la contraprestació econòmica condic¡onada a
I'assoliment de resultats, en funció de I'obtenció d'uns resultats en salut esperats,
establerts en el contracte de gest¡ó de serveis sanitaris de cadascuna de les línies de
serveis

1) Pel que fa al reforç del paper de I'atenció primària el projecte de decret preveu que
incorpori les prestac¡ms pròpies de I'atenció espec¡el¡tzada familier, comunitària ¡ de salut
pública en l'àmb¡t de I'atenció primària que ara s'estan portant a terme des de l'atenció
hospitâlària ¡ especialitzada Aquesta nova manerâ de contractar l'atenció pr¡mària ha de
permetre dotarJa d'un major nívell de resolució per assolir una millor resposta al ciutadà,
alhora d'aconsegu¡r una major eficiència i racionalitat en les consultes externes de l'atenció
espec¡alitzada, donat que atendran l'act¡v¡tat de consultes pròpies de la complexitat d,aquest
nivell ass¡stenc¡al

D'acord amb això, inclourà, també, la gestió de la consulta extema d'atenció especial¡tzada
ambulatôria vinculada a l'atenció primària, entesa com I'atenció dels i les pacients en règim
ambulator¡ i les proves diagnòstiques ¡ terapèutiques necessàries, que s'or¡g¡nen en l'atenció
pr¡mària i que per e la seva resolució requere¡xen de l'âtenció especialitzada hospitalària,

La contraprestació de la consulta externa d'atenció especialiÞada ambulatòria vinculada a
l'atenció primària es farà mítjançant l'assignació d'un pressupost per I'atenció espec¡alitzada
famil¡ar, comun¡tàr¡â i de salut pùblicâ en l'åmbit de I'atenció primària per a la derivació ¡

resolució de I'atencíó especialiEada, que no generarà increment de despesa, atès que aquests
recursos provindran dels destinats ac{ualment a Ia consulta externa de l'atenció hosp¡talàr¡a ¡

especialitzada.

2) El reconeixemenl de Ia contraprestac¡ó per rêsultets prev¡sta en el nou model d'assignac¡ó
i avaluació de les parls variables dels contractes ve motivat pels eixos estralègics del Pla de
salut de Catalunya, en especial l'atenció a la cronicitat ¡ la capacitat de resolució del sistema,
dir¡gits a incentìvar la millora de la qualitet i l'eficiència de la prestació de serveis.

Servei Català

b) L'ass¡gnació têrr¡tor¡al en base poblac¡onal.

L'assignació territorial en base poblacional té com a objectius I'equitat en la distr¡bució dels
recursos d'acord amb les necessitets de la població, la incentivació d'una millor accessibilitat i

l'eficiència clínica, aixÍ com fomentar la orìentació dels serveis als resultets clínics ide salut.

Per assolir aquests objectius, el model estratifica la població en base a la morbiditat observada
en funció de I'agrupador CRG (cronicitat i severitat), i incorpora d'altres variables d'ajustament
com són l'envelliment i variables socioeconòmiques i de dispersió territorial, quedent
expressament excloses l'alta especialització i la docència que seran objecte de contractac¡ó
específÌca en els centres sanitaris que correspongui

En base a això, s'ha prev¡st gue I'assignació territorìal, excloent l'alla especialització i lâ
docència, es formal¡Þ¡ en les assignacions als proveidors a través dels models de
contraprestac¡ó especff¡cs de cadâ líneâ de serve¡, segons un model de pagament prospectiu o
mitjançant una contft¡prestac¡ó en bâse poblacìonal pel conjunt de lfnies assistencials

c) Procediment i sistemes de contractació de les entitats proveiöores de serveis sanitaris
a través de les quals es fan efectives les prestac¡ons incloses en la Cartera de Serveis a
càrrec del Servei Câtalà de la Salut

El projecte de decret regula els encårrecs de gest¡ó de serveis sanitaris, definits com l'activitet
per la qual el Servei Català de la Salut êncomana a una ent¡tat proveidora que presti, en un
determinat àmbit teffitorial o subjectiu, determinats serveis als ciutadans que tinguin dret a
l'assistència de cobertura pública, a canvi d'una contraprestació econòmica,

En aquest sentit, determina que poden ser objecte d'un encàrrec de gestió de serue¡s totes les
prestac¡ons ¡ncloses en la Cartera de Serve¡s a càrrec del Serveì Català de la Salut que es
realitzen a l'atenció primåria i comunitàr¡a, a l'atenció especial¡lzada hosp¡talària, a I'atenció
soc¡osanitària i a la salut mentâ|, d'una forma ind¡vidualitzada o de forma âgregada. Aquest es
pot formalitzar mitjançant convenis, en el cas dels serveis d'àmb¡t hospitalari o d'entitats que
tinguin la consideració de mitjans propis, o per mitjå de contract€s administratius en els altres
supòsits, prenent com a referènc¡a la integració en el SISCAT.

d) Regular els drets i obligacions que assume¡xên les esmentades ent¡tats proveidores,
espec¡alment pel que fâ al règ¡m de contraprestacíó econòmica i els sistemes
d'avaluació i control.

Mitjançant el present projecte de Decrêt, la contrâprestació econòmica a percebre per les
entitats proveìdores que siguin titulars d'encàrreca de gestió per a la prestació dels serveìs
inclosos en la Carterâ de Serveis a càrrec del Servei Català de ia Salut, podrà a¡ustar-se a dos
models:

a) La contraprestac¡ó mitjangant línies assistencials, que ¡nclou les prestacions pròpies de
l'atenció especialitzada familiar, comunitària i de salut pública en l'àmbit de l,atenció
primària, de I'atenció hospitalària i especialitzada, de l'atenció sociosanitària i de l,atenció a
la salut mental

:
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En aquest sent¡t, el valor de la contraprestació pels resultats s'ha de determinar en cada
moment d'acord emb les directrius del Pla de salut de Catalunya en el ten¡tori. El seu pagament
es realitzarà en funció de l'assol¡ment dels resultats en salut establerts Þom object¡us en e¡
contracte de gestió de serveis san¡taris.

La contraprestac¡ó per resultats s'ha previst que correspongu¡ a un percentatge que com a
màxim serà del 570 de la contraprestació econòmica total del contracte, excloses la docència i
l'alta complexitat. La confraprestació per resultâts s'aplicarà a les línies de servei que són
objecte del projecte de decret: atenc¡ó hospitalària i especialitzada, atenció especialitzada
fam¡l¡ar, comunitària i de salut pùblica en l'àmbit de I'atenció primåria i atenció socÍosanitària.

A continuació es descriuen els principals canv¡s que es preveuen per a cadascuna de les línies
de servei, â¡xí com de lâ contraprestació en base poblacional, com a conseqüència de
l'aplicacíó del projecte de decret objecte d'aquest informe:

l. Atenció espec¡al¡Þada familiar, comunitària i de salut pública en l,àmbit de I'atencló
primària

L'apl¡cació del nou sistemâ en l'atenció pr¡màr¡a presenta dues novetars. una és que, la
contraprestació econðmica de I'equip d'atenció primària passarà a incloure la dotâc¡ó
econòmica conesponent als productes intermedis de I'atenció pr¡måria, les tires reactives, la
selut bucodental ¡ el programa del pacient cròn¡c complex i fràg¡|, que fins ara figurava en
clàusules contractuals de manera diferenciada La integració en un únic pressupost ha de
millorar I'autonomia de gestió de I'Equip d'Atenció primària (EAp) ¡ aconseguir un major grau
d'eficiència. Aquesta actuació no implica cap increment, ni moviment, del pressupost,

L'altra novetat és l'assignació d'un pressupost prov¡nent de l'atenció hogpitaläria i

especialitzada per fer factible Ia gestió de la consulta extema d'atenc¡ó espec¡al¡Þada vinculada
a l'atenció pr¡mària

Aquesta darrera novetat, a nivell econòmic ¡ pressupostari, no impi¡ca recursos addicionals, per
tant tampoc té cap impacte en el pressupost, alès que es tracta de la reordenac¡ó de recursos
econòmics procedents de I'atenció hospitalària i especialitzada cap a I'alenció primària.
Aquesta reordenació de recursos, valorada en base a les dades ce contractac¡ó 2013, suposa
detreure al voltant del 51o/o de la contractació de consultes extemes de l'atenció hospitalària i
espec¡alitzada ¡ del 36% de l'¡mport ass¡gnât als producles intermedis (contractats actualment
com a Programa d'Especial lnierès del Departament de salut) Els recursos que es preveu
destinar a l'atenció primària per gest¡onar la derivació a I'atenció especialitzada i els
conesponents productes intermedis representen, amb dades de la contractació del 2013,
aproximadament un increment del 9570 sobre la contractació 2013 de l'atenció pr¡màr¡a, que és
finançat íntegrament per la reducció dels imports corresponents en els contractes de I'atenció
hospitalària i especialitzadâ.

Pel gue fa a la contraprestac¡ó per resultats, aguesta correspon a un percentatge que, com a
màxim serà del 5% de la contrapresteció econòmica iotal del contracte de l,atenció
especial¡tzada familiar, comunitària i de salut pública en l'àmbit de I'etenció prímària, exclosa Ia
docènc¡a, i es farà efectiu en funció de I'assoliment dels objectius contractualment establerts

Serve¡ Català

L'import conesponent a aquest percentâtge forma part de la contraprestació actual de ia línia
de serveis d'Atenció Primària de la salut, per tant la nova proposta estarà ¡ntegrada dins del
pressupost de cada EAP i no suposarà un increment de despesa

ll. Atenció hospitalària i especialitsada

L'objectiu del nou model és potenciar alternatives a l'hospitalització convencional i

I'ambulatoritzac¡ó (telemedicina, atenció sanitària no presencial, hosp¡tal de d¡a, hosp¡talització
a dom¡c¡li, enire d'altres), així com una major utilització de les Tlc (plataformes tecnotôgiques) i

una major coordinació amb la resta de lfnies d'atenció (atenció primària de salut, atenció
sociosanitària ¡ atenció a la salut mental)

El sistema de contraprestac¡ó de l'atenció hosp¡talària i espec¡alitzâda recone¡x tres grans
blocs:

1. La contraprestac¡ó per resultats, que correspon â un percentatge que com a màxim serå
del 5% de la contraprestac¡ó econòmica tolal de I'assistència hospitalària i

especialiÞada, excloses la docència i el terciarisme/alta complexitat. Aquesta
contraprestació s'efectuarà en func¡ó de I'assoliment d'uns objectius establêrts en el
contracte. Aquest import forma part de la contraprestació actual de la línia d'atenció
hospitalàr¡a i especialitzada i, pertant, no suposa un augmenl de la despesa

2 Activitat d'alta complexitat on la contraprestació resultarà de les altes d'âlta complex¡tat
mult¡plicades pel seu preu unitari, calculat a part¡r dels pesos relatius dels DRGS
corresponents.

3 Activitatdecaràctergeneral:

- Act¡vitat vinculada a l'alta Per tal de millorar i'accessibilitat i promoure l'increment de
l'activitat quirúrgica i I'alternativa a l'ingrés hosp¡talari, es contractaran diferents
tipologies d'altes (mèd¡ques, quirurgiques, de reingrés) ponderant la seva valoració

Activitats no vinculades a I'alta. Correspon a la resta d'activitat que es produeix d¡ns
de l'hosp¡tal i gue no està relacionada amb l'alta (urgències, consulta externa no
gestionada per I'atenció primària de salut, cirurgia menor ambulatòria, hospital de
dia, tècniquc.s ¡ programes)

La contraprestació econòmica de l'actìvitat de caràcter generel, presenta els segùents
canvis:

a) Pel que fa a l'hospitâliÞació, una de les novetats és la ponderació de la valoració
de les altes segons del tipus que siguin (mèdiques, qu¡rúrgiques, obstètríques,
d'hospitalització a domicili, derivades de reingrés), amb I'object¡u de promoure
l'increment de l'act¡vitat quirúrgica per reduir les llistes d'espera quirúrgiques i

I'ambulaiorització de l'activ¡tat que siguí possible per millorar I'eficiència.

Una altra novetat és la ¡nlegració en la valoració de les altes de determinades
act¡v¡tats vinculades a l'alta i que fins ara s'incloiên en la contractació com a
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programes (unitet quirurgicâ de pròtesi de genoll, hospitaliÞació a domicili, atenció
al malalt cròn¡c, entre d'altres) També s'integrarà en la ve¡oració de les altes una
part del que actuâlment està inclòs en la contraprestació per pròtesis quirurgiques,
d'acord amb lâ necess¡tat d'implantació d'aquesles pròtesis en determinades altes.
L'import dedicat a aquest apartat d'hospitalització en el nou model de contractació
serà el mateix que la suma de I'import destinat a altes i dels imports dels
programes que s'integren en Ia valoració de les altes, En conseqüència, tampoc
suposarà un increment econòmic de la contrâctació

b) Pel que fa a les consultes extemes, una vegada traspassades a l'àmbil de la
primàrìa I'import de les que ella genera, les consultes exiernes pròpies de I'hospital
es calculen com una proporció de les altes que ree¡¡tza el centre i es valoren
d'acord amb la tar¡fa establerta. L'import global d'aquestes consultes pròpies de
l'hospital suposen, aproximadament, un 49o/o del total que real¡tzâva fins ara.
Aquest mateix procés també es real¡tza amb l'¡mport destinat a productes
intermed¡s

En quâlsevol cas, la valoració de les consultes externes traspassades a l'àmbit de
I'atenció primåria i les que resten a l'hosp¡lal, aixf com també âmb els productes
intermedis no suposen un increment respecte de l'actual import de contractació
d'aquests dos conceptes.

c) Pel que fa a les urgències, es prelén establir un model d'urgències homogeni pel
conjunt d'hospitals del territor¡ tot i que es menté el co¡tcepte de dispositiu minim
per les zones geogràfiques aillades. S'estable¡x la ulgència com la suma de dos
processos: el triatge i l'atenció a la urgència,
De totes les urgències se'n pagarà el triatge i I'atenció a la urgència. Les urgències
es classifiquen en cinc nivells en funció del grau de severitat. A¡xò ¡mpl¡ca que el
pagament de les urgències no està lligat al nivell estruclural de l'hospäal, sinó al
nivell de complexitat de la urgència

La contraprestació de les urgències a partir dels dos processos (tr¡atge i atenció a
la urgència segons complexitat) s'efectuarà m¡tjançant Ia redistribució de recursos
des de I'actual "Programa d'absorció d'urgències-urgències extrahospitalàries",
que forma part de la relació de Programes d'Especial lnterès pel Departament de
Salut, que passaran a integrar-se a la contractació de les urgències. Afegint aquest
programe, l'import tolal de la contractac¡ó d'urgènc¡es no serà superior a la
contrectació de 2O13.

lll. Atenció sociosanitària

El projecte de Decret manté els paràmetres de contractació actuals â excepció de la mitja
estada (convalescència, cures pal liatives i mitja estada polivalent).

En el cas de la contraprestació de l'activitat de m¡tjâ estada, s'orienta preferentment al
pagament per procés (alta) incorporant el reconeixement de Ie complex¡tat essistencial que

F CatSalut
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implica les cures pal.liat¡ves (alta), l'atenc¡ó de subâguts (alta) i l'atenció de postaguts -
convalescènc¡a (alta)

Pel que fa a la contraprestació per resultats, aguesta correspon a un percenlatge com a màxim
del 50/o de la contrapresiació econòmica total de I'atenció soc¡osanitària, exclosa la docència.
Aquest pagament es determina en funció de l'assoliment dels objectius establerts anualmenl en
el contrecte.

Aguest canvi serà finançat amb una redistribució dels recursos que actualment es dediquen a
aquesta línia de serveis destâcant, per exemple, la ¡ntegració dels recursos del programa
d'integració assistencial en la valoració de les a¡tes de mitja estâda, per tant, l'¡mpacle
econòmic derivat dels canvis en le contraprestació econòmica d'aquests serveis no implicarà en
cap ces despesa addi¡ional,

Finalment, quan a l'àmbit de I'atenc¡ó a la salut mentâ|, el projecte de decrel ha prev¡sl en la
seva disposició addicional sisena que el servei cafalà de la salut aprovi el sistema de
pagament d'aplicació en un període no superior a sis mesos des de la publicació del decret que
ara s'¡nforma.

lV. Contrâprestació en base poblacional

L'assignació territorial en base poblacional es fonamenta en la previsió de les necess¡tats
sanitàries de la població de referència d'un territori determ¡nat. Es material¡tza en l'encàrrec
de gestió d'uns serve¡s ¡ntegrats que suposa l'establiment d'un sistema d'atenció sanitària de
la població d'un conjunt d'àrees bàsiques i inclou tots els àmb¡ts i nivells assistencials de
manera integrada. Aquests serveis poden ser prestats per una unica entitat proveidora o per
diferents entitats, que prèviament hagin acordat assumir aquesta modelitat de gestió conjunta,
L'object¡u és promoure sinergies enire els d¡ferenis proveidors del tenitori que revertiran en
una major eficiènc¡a del sistema, tant pel que fa als recursos com a la resolució dels
problemes de salut de la població, donat que la contraprestació capitativa suposa un incentiu
a tracfar cada problema de salul en el nivell més òpt¡m dels diferents graons ass¡stencials.

La contraprestâció en bese poblac¡onal es correspon amb l'assignació territorial en base
poblacional explicada en el punt 2b) d'aquest informe

La implantació d'aquest encànec de gestió ¡ntegrat s'âpl¡caria en els territor¡s més idonis que,
per raó de l'oferta instal.lada i dels proveidors que la gestionen, s¡gu¡ poss¡ble

4. lmpacte econòmic isocial

Els canvis que ¡ncorpora e¡ present projecte de decret en el sistema de compra de serveis el fa
més adaptat a les necessitats sanitàries actuals de la població, mitjançant un enfocament de la
contractac¡ó a I'obtenció de resultats de salut, que ha de promoure la millora de I'accessibilitat
incrementânt I'activitât quirurgica i una major qualitat ¡ eficiència mitjançant l'adequació de
l'atenció al nivell essìstencial òpt¡m en cada cas.

Aquest enfocament ha de promoure la reordenació de serveís necessåria per anar adapiant la
xarxa prove¡dora de serveis a les necessitats, garantint-ne la sostenibilitat.
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Des del punt de vista econòm¡c, l'apl¡cació del nou sistema de contraprestació econòmica ha
d'incentivar aquesta remodelació de la manera de prestar els serveis. Aquest procés pot
suposar redistribucions de l'assignació econòmica entre entitats de d¡ferents línies de serveis

Els benef¡cis esperats dels canvis en la contractació dels serveis i, en conseqijència, dels
canvis en la manera de prestar I'assistència a la població, són la millora de l'accessibilitat i la
qual¡iat de l'atenció (més activ¡tat quirúrgica, més control dels processos diagnòstics des de
I'atenció primària, millor adequació de l'atenció segons el nivell assistencial més efìcient, miilora
de la qualilat de determinats serveis per la concentració d'alguns típus d'activitat) amb una
reordenació dels recursos econòmics que aclualment s,hi ded¡quen.

En conseqüènc¡a, el resultat ha de ser una millora dels resultals al mateix cost, millorant així la
relació cost-benefici de I'atenció sanitària

5, Conclusions

Per tot I'exposat, i donada la ¡mportància de la xarxa sanitària concertada com una reelitat
ex¡stent a Catalunya ¡ la missió del CatSalut de garantir I'atenció sanítària de cobertura pública,
integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de câtalunya, mitjançânt una adequada
adâptació dels serveis sanitar¡s a les necess¡tats de la població es pot concloure que aquest
nou model de contractació de serveis sanitaris, que s'adapta a les noves necessitats del model
d'atenció per assolir de forma decidida un enfocament a resul:ats en salut, entesos com la
millor salut i atenció a lâ població, no requereix de recursos addicionals del sistema sanitari
púb¡¡c s¡nó que porta implfcita la reordenació dels serveis i, conseqüentmenf, ia redistribució
dels recursos que requere¡x aquest nou model de contractació i prestació de serveis sanitar¡s.

La f¡nal¡tat d'aquest projecte de decret, mÍtjançant el qual es regula el s¡stema d'assignació
territorial de recursos ¡ de contraclac¡ó de les ent¡tâts proveidores i la determinació de la
corresponent contraprestació econòmica, és promoure la millora de l'eficiència del conjunt del
s¡stema sanitari pÚblic, mitjançant la ¡ncentivació de Ia interacció entre els diferents proveìdors
d'un determinat territori, per tal d'assolir un millor grau d'accessibilitat ¡ una resoluc¡ó en el nivell
i recurs assistencial adient, sense que âixò, en cap cas, comporti un increment de la despesa,
Per tant, la seva aplicació no ha de suposar cap increment de la despesa dels serveis ja que el
que fa es redistribuir els recursos econòmics actuals per incentivar l'adaptació dels serveis a les
necess¡tats actuals.

El director

Argenter ¡ Girãlt

29 de gener de 2014
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