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Benvolguda director,

D'acord amb la vostra petició del proppassat dia 15 de setembre, relativa al

projecte de Decret sobre contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec
al Servei Català de la Salut, us enviem adjunt l'informe del subdirector del

Catsalut, de data 15 d'abril de2014 en el qual es valoren les al'legacions rebudes
en tràmits d'audiència i d'informació pública, incloses les formulades per I'Oficina
que dirigiu.

He de fer-vos avinent que el Decret 11812014, de 5 d'agost, sobre la contractació i

prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut es va

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d'agost de 2014.

Cordialment,

Roser Fernández i Alegre
Secretària general

Barcelona, 29 de setembre de 2014

Trevessera d6 les Corts, 131-159
Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Tel 93 227 29 00
Fax 93 227 29 90
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vALoRAcló oe LEs AL.LEGAc¡oNS AL PRoJEcTE DE DEcRET soBRE LA
coNTRAcrnc¡ó I pREsrAcró oe sERVErs sANrrARrs arvre cÀnnEc AL SERVE¡

c¡rn-À DE LA sALUT I

Per l'edicte de la Secretaria General del Depaftament de Salut de 19 de març de2Q14
(DOGC núm. 6585, de 19 03 2014) se sotmet a informació pública el Projecte de decret

sobre la contractació i prestació de serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la
Salut (CatSalut)

A continuació es realitza la valoració de les al'legacions rebudes fins a la data amb motiu

del tràmit d'informació pública, i que han estat presentades, segons ordre alfabètic, per:

Consorcide Salut i Social de Catalunya (CSSC)

Fundació lnstitut de Neurorehabilitació Guttmann
La Unió

Oficina Antifrau de Catalunya

Per tal de facilitar el seguiment, la valoració s'efectua atenent l'ordenació dels preceptes

invocats del Projecte de decret

Preàmbul

L'Oficina Antifrau de Catalunya suggereix incidir en la millora de la transparència

S'ha inclòs amb caràcter informador en el preàmbul del Projecte de decret, la referència

a la Moció 3/X i a la Resolució 3231X del Parlament de Catalunya
Tamþé es recull dins el contingut bàsic dels convenis i contractes de I'article 14

Article 1 Objecte (del Decret)

d) Regular e/s drefs i obligacions que assumeixen /es esmenf ades entitats provei'dores, t
especialment pel que fa al règim de contraprestacio econòmica i e/s slsfemes d'avaluacio
i control.

L'Oficina Antifrau de Catalunya expressa que el Projecte de decret té un únic article, el

72, destinat a la regulació de l'avaluació i la inspecció

Es considera suficient [a previsió de l'article 1
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Article 4 Cartera de Serueis a càrrec del SerueiCatalà de la Salut

b) La Caftera complementària de servers que incorpora les tècniques, tecnologies o
procediments no contemplats en la Ca¡tera comuna de seruers del Sístema Nacional de
Salut, que determini la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el previ establiment dels
recursos ad d i ci o n a I s necessaris

La Unió proposa que es faci referència als criteris de cost - efectivitat i avaluació de
l'Ímpacte econòmic.

No s'accepta la proposta, ja que el redactat concorda amb la legislació reguladora de [a

Cartera de Serveis del Sistema Nacional de Salut, i amb caràcter previ a la seva
aprovació es farà la corresponent memòria econòmica.

Afticle 6 Objecte dels encàrrec de gestio de serveis

6.2 L'encàrrec de gestió pot incloure Ia gestio integrada de fofes aquesfes prestacions de

forma individualitzada o de forma agregada

La Unió recomana que s'expliqui més el que s'entén per gestió integrada de forma
individualitzada o de forma agregada.

Es considera que queda explicat a I'article 6.3, on es descriu I'encàrrec de gestió d'uns

serveis integrats

6,4 El Catsalut ha d'incloure en els encàrrecs de gestió els paràmetres d'accessibilitat,

resolucló ide resultat en base els objectius del Pla de Salut de Catalunya.

L'Oficina Antifrau de Catalunya suggereix que després de la paraula "resultat" s'afegeixi

un incis referent a incentius lligats a l'obtenció de resultats

Es revisarà el text amb una nova redacció sobre "resultats organitzatius, clínics i eq
salut", que clarifica el contingut en els articles 31 i 50, sense que s'hagi de fer esment a
uns incentius

A¡licle 7 Competències

7 1 D'acord amb l'afticle 1ai .g) de Ia Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de

Catalunya, correspon al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut fixar els criteris
generals i polítiques de contractació d'acord amb el Pla de Salut í establír i actualitzar els
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encàrrecs de gestió de servers sanitaris per a la compra de serueis sanitaris a què fa
referència aquest Decret,

La Unió planteja que se substitueixi l'expressió "compra de serveis" per "contractació de
serveis".

S'accepta per coherència amb Ia resta deltext articulat

Article 14 Contingut bàsic

Els convenis o contracfes, sense perjudici del que estableix l'añicle 26,1 deltext refós de
la Llei de contracfes del sector públic ha d'incloure necessàríament en les seves
clàusules,

e) La informació que el centre ha de facilitar al Seruei Català de la Salut a I'efecte de
possibilitar I'avaluació i auditoria de /es activítats pactades í els nivells d'accessibilitat i
resolució asso/its

La Unió proposa que se suprimeixi la referència a I'auditoria

S'acorda mantenir la redacció, ja que no es tracta d'una auditoria econÒmica, sinó d'una
auditoria assistencial, entesa com a forma d'avaluació. Es tracta d'un apartat sobre
informació que hauran d'incloure els convenis i contractes

i) Els objectius llígats a resultats qualitatius i a la contribucîo a la millora dels indicadors
de salut de la població de referència d'acord amb els marcs estaô/eds pel Pla de Salut de

Catalunya.

L'Oficína Antifrau de Catalunya suggereix substítuir objectius per incentius

No es considera procedent, ja que es tracta d'objectius i indicadors a efectes d'avaluació

Proposta d'aftícle nou (entre 16 ¡ 17)

Pel que fa al suggeriment de I'Oficina Antifrau de Catalunya d'incorporar un article,
després de l'actual article 16 del projecte, que reguli el control de I'execució dels negocis
jurfdics en què es formalitzen els encàrrecs de gestió, s'ha d'indicar que els artícles 19 i
20 ja regulen detalladament el procediment d'establiment dels convenis i contractes, si

s'entén que el suggeriment fa referència a la formalització d'aquest convenis o contractes

rt
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Si per control de I'execució es fa referència no tant a la formalílzació, sinó a la posterior

execució dels serveis, s'ha d'ìndicar que el projecte ja dedica una títol a I'avaluació

Afticle 17 Penalitafs per incompliment

L'incompliment de les previsions dels convenis o contractes, mitiançanf e/s quals es

formatitzí l'encàrrec de ta gestió de servels, o de la normativa que regulí Ia prestacio dels

seryeis que presti I'entîtat proveidora pot donar lloc a la corresponent penalitat, d'acord

amb Ia ctàusula establerta a aquest efecte en el conveni o contracte corresponent isense

perjudici que aquest incomplíment pugui Eer causa de la resolucio del conveni o

contracte,

L'Oficina Antifrau de Catalunya suggereix reforçar aquest aspecte.

Se substituirà "pot donar lloc ,.." a "donarà lloC" a la corresponent penalitat

Arlìcle 20 Procediment per a l'establiment de contractes

20 2 ElServej Catatà de la Salut, de conformitat amb l'afticle 172 c) del text refos de la

Llei de contractes del sector púbtic, pot contractar per procediment negociat els encàrrecs

de gestió de seryep assisfencials saniúars extra hospitalaris que s'hagin de prestar en

centres o establiments no hospitalaris, integrats funcionalment en xaxes de servels

assisfencla/s sanitaris territoriats i sectoritzades, la integraciö en les quals s'hagi portat a

terme mitjançant I'establiment d'un contracte marc adiudicat amb subieccio a les normes

que estableix la normativa de contracfes del sector p(tblic,

L'Oficina Antifrau de Catalunya proposa que en cas d'optar-se pel procediment negociat

aquest sempre sigui amb publicitat,

En aquest tema, es pot dir que se seguirà la legislació sobre contractes del sector públic i

la normativa sobre el Sistema sanitari integral d'utilització pÚblica de Catalunya

Proposta d'a¡ticle nou (després del20)

L'Oficina Antifrau de Catalunya recomana que inclogui un precepte que prevegi la

publicitat de tots els convenis i contractes

Es considera que no caldria, atès que el CatSalut acompleix les disposicions vigents

sobre publicitat en emprar la Plataforma de serveis de contractació pública de la
Generalitat, i informar el Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència

¡
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sanitària pública a càrrec del Servei Català de la Salut, creat pel Decret 1361207, de 19

de juny, sense perjudici de I'aplicacìó de les normes generals de procediment
administratiu

Tltol3
L'assignacio territorÌal en base poblacional

Afticle 21 Objectiu

21.3 EI Servei Català de la Salut podrà estaþlir assignacions per nivells i àmbits de
I'atenció especialitzada familiar i comunitària en l'àmbit de l'atenció prímària, I'atenció
hospitalària í especialitzada, l'atenció sociosanitaria il'atencb a la salut mental..

La Unió recomana I'eliminació d'aquest punt, argumentant que I'assignació tenitorial ha
de ser global

El CSSC també qüestiona el contingut de l'article 21 pel que fa als nivells assistencials, i

el paràgraf corresponent de I'article 65

S'accepten les recomanacions i se suprimeix I'apaftat 3 de l'article 21, i de l'article 65

Article 22 Determinació de I'assígnació territorial en base poblacional

22.2.c) La càpita mitjana establerta per a la població de Catalunya

La Unió planteja la revisió del terme "càpita" per motius terminològics

S'acorda mantenir l'expressió d'origen llatí, comunament coneguda en el sector

Adicle 23 Modalitats de contraprestacio econòmíca

a) La contraprestacio mitjançant /ínies assrstencials..
b) La contraprestació en óase poblacional

;r

El CSSC planteja que no s'acaba de concretar com es calcula la base poblacional en el
projecte de Decret, en comparació amb la normativa anterior

Hi ha un capítol complet destinat a la contraprestació en base poblacional (article 65 i

següents), en concordança amb els articles 21i22 del projecte

!
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23 4 EI Consell de Direcció del Servei Català de la Salut ha d'aprovar els àmbits
territorials on s'hagi d'aplicar el model de contraprestació en base poblacional.

L'Oficìna Antifrau de Catalunya suggereix que s'afegeixi després d'aprovar "ifer públics"

No seria necessari, atès que les entitats provei'dores estan representades en el Consell

de Direcció del CatSalut

Article 25 Paràmetre de l'Atenció especialitzada familiar, comunitària i de salut ptiblica
pròpia de l'àmbít de I'atenció primària

El paràmetre aplicable a la contraprestació de l'atencio especialitzada familiar i
comunitària, i de salut ptiblica en l'àmbit de l'atencio prímària és la població de I'àrea

bàsica de salut assignada a I'equip d'atenció primària, modulada d'acord amb factors de
ponderació que tinguin en compte la morbiditat i altres factors, si sþscau, mitjançant
procedim e nts d'e stratificació o segme ntació,

I l'article 26 Contraprestació econÒmica de l'atenció especialitzada famíliar i comunitària i
de salut pública pr'Òpia de l'àmbit de I'atencio primària

La contraprestacio econòmica de l'atenció especialitzada familiar i comunitària, i de salut
p(tblica en l'àmbit de l'atencio primària és el resultat del nombre de persones assignades

a l'àrea bàsica de salut multiplicat per la càpita mitjlana establerta per I'atencio primària a

Catalunya, modulada d'acord amb factors de ponderacio que tinguin en compte la

morbiditat i altres factors sl s'escau, mitjançant procediments d'estratificacio o

segmentació de la població

La Unió fa una observació en relació a ì'objecte de la modulació que és diferent en els

dos articles anteriors

Es modificarà la redacció de l'article 25, que podria dir: "El paràmetre aplicable a la
contraprestació de l'atenció especialitzada familiar i comunitària, i de salut pública en

l'àmbit de l'atenció primària és la població de l'àrea bàsica de salut assignada a I'equip

d'atenció primària" L'afticle 26 quedaria igual I

Afticle 27 Sistema de contraprestacio econÒmica de la consulta, ünteraccio o derivació a
I' aten ció especial ítzada

La contraprestacíó economica per finançar la consulta, interaccio o derivació a I'atenció

especialitzada vinculada a I'atenció especialitzada familiar í comunitària, sigui presencial

o mitjançant altres modalítats, correspon a un pressuposf assignat

r .-ì- rt;lj .:1. '-:: - : '- i-lt ir';,,,..,.'-,...'
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La Unió proposa un canvi de redactat que faci referència a un pagament per resultats

D'altra banda, el CSSC al ludeix al càlculd'aquest pressupost assignat

Després de valorar la proposta, s'acorda substituir "pressupost assignat" per 'import
assignat",

Article 31 Pagament per resultats

La contraprestació dels resultafs correspon a una pañida del pressuposf del Servei Català

de la Salut. El valor a aplicar, s'ha de determinar d'acord amb les directrius del Pla de

Salut de Catalunya alterrítorí en cada moment

Aquest pagament es determína en funció de I'assoliment d'uns resultats en salut esperafs

esfaó/erts com objectius en el contracte o conveni de gestió de seryeis subscrit amb el

Servei Català de la Salut, tutelats pel director o directora del corresponent sector sanitari.

La Unió proposa canviar el títol de I'article pel de "Contraprestació per resultats"

S'accepta per coherència amb la resta del text articulat.

La Unió planteja canviar "resultats en salut esperats" per "resultats clínics i en salut

esperats",

S'accepta el canvi, i es considera la fórmula "resultats organiÞatius, clínics i en salut" com

la més adequada.

La Unió suggereix afegir el paràgraf "La contraprestació per resultats també pot incloure

objectius de procés sobre canvis organitzatius per incentivar la implantació de mesures

d'adaptació dels serueis als requeriments delsistema de salut".

S'acorda mantenir el redactat, perquè es considera que el canvi seria reiteratiu respecte

al que s'ha definit en la contraprestació del pagament per resultats.

La Unió proposa afegir un paràgraf que reculli que el decret hauria d'explicitar que el

pagarnent de la part variable es pot fer efectiva anualment o de forma fraccionada al llarg

de I'any

S'accepta la proposta per tal de ser inclosa al manual de facturació

rl
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La Unió proposa afegir un altre paràgraf que reculli que la contraprestació per resultats no
anirà en detriment de la contraprestació econòmica ordinària d'acord amb els paràmetres
establerts per a I'atenció primària

S'acorda mantenir Ia redacció perquè es valora que I'actual redacció del text no ofereix
dubtes al respecte

Afticle 33 Paràmetre de càlcul de I'assignació vinculada al procés d'hospitalització

33.3 Les altes, a efectes d'introduir altematives pròpies de cada tipologia, es diferencien
entre mèdiques í quirúrgiques.

La Unió proposa afegir les altes obstètriques

S'accepta per coherència amb ta resta del text articulat, quedant la classificacíó de la
següent manera:

a) Altes Mèdiques,
b) Altes Quir(trgiques
c) Altes Obstètriques
d) Altes de reingrés, per una causa relacionada clínicament amb una alta, en e! termini
posterior que contractualment s'estableíxi, a Ia finalització de /es a/fes corresponent a una
de /es tipologíes estable¡tes en les lletres a), b) o c) d'aquest apaftat

At'ticle 34 Casuística icomplexitat de /es a/fes

34.2 S'estaþleix la tipologia següent d'altes;
a) A|tes Mèdiques
b) Altes Quirúrgiques
c) Altes de reingrés, per una causa relacionada cllnicament amb una alta, en et termini
posterior que contractualment s'estableîxí, a la finalitzacio de /es a/fes corrêsponent a una
de /es tipologÌes estableftes en les lletres a), o b) d'aquest apaftat

El CSSC proposa afegir també a la tipologia d'altes les "Altes Obstètriques"

Com s'ha dit, s'accepta per coherència amb la resta del text articulat

34 3. La intensitat relativa de recursos IRR) és el quocíent entre el pes mig de ta
complexitat atesa de /es a/fes del centre i el pes mig de la complexítaf afesa de /es a/fes
de la xana hospitalària, en Ltn perlode de temps determinat i amb t'agrupació de Ia

t
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casuística gue es determini, en öase a la informació del Coniunt Mfnim Bàsic de Dades

(ÇMBD) d' alta hospitalària.

S'ha d'estaþlir un tRR per cada hospital i per cada una de /es tipologîes de /es a/fes

esfaÖ/ertes en les lletres a) i b) de l'apañat 2 d'aquest afticle

Les a/fes de reingrès estaó/erfes en Ia lletra c) de l'apaftat 2 d'aquest a¡7icle tenen el

mateix IRR que correspongui a la tipología de I'alta de Ia qual en deriún.

La Unió planteja afegir la lletra c) a les tipologies d'altes a què fa referència aquest punt

S'accepta per coherència amb Ia resta deltext articulat.

34.4 Elfactor de ponderació és elvalor gue s'assigna a cada tipus d'alta amb la finalitat

de fomentar l'assoliment dets objectius esfab/erfs en el Pla de Salut de Catalunya

La Unió proposa afegir l'especificació dels tipus d'alta: mèdica, quirúrgica, obstètrica i de

reingrés

S'accepta la proposta

Articte 38 Contraprestacìo de /es Consultes Externes

La contraprestació economica de /es Consultes Externes vinculada a I'atenció hospitalària

i especiatítzada, sigui presencial o mitjançant altres modalítats, es correspon a un

pressuposi asslgnaf, modulat pel nombre d'especialitafs I e/ nrVel/ asslstencialassþnat a

l'hospital.

La Unió proposa canvÍar "pressupost assignat" per el de "pagament per resultats

obtinguts de l'assistència efectuada en la que es tindran en compte el volum, el temps de

demora d'atenció als malalts i la qualitat assistencial, entre d'altres"

S'accepta el canvi del concepte "pressupost assignat', pel que es considera més adient .
"import assignaf', entenent que parlar de pagament per resultats podria donar lloc a

confusió amb altres articles deltext articulat

Afticte 47 Contraprestació economica total de l'atenció especialitzada hospitalària

La contraprestació econòmica totat de /'assisfência hospitalària i especialitzada és Ia

suma de la contraprestacío corresponent a:

ol4
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a) Altes,
b) Consultes exfernes
c) Urgències,
d) Tècniques, tractaments i procediments especlfics, exclosa l'alta complexitat i aquells ja
incorporats a I'alta,
e) Serueis, dlspostfius i programes específics de reconeguda necessitat, no lligats a l'alta.
f) Pròtesis,
g) La medicacìó hospitalària de dispensacio ambulatòria no inclosa en I'alta.
h) Alta complexitat,

La Unió demana canviar el punt "a) Altes", per "hospitalització de caràcter general" o bé
"altes excloses les d'alta complexitat",

S'accepta el canvi pel d' "altes excloses les d'alta complexitat", per coherència amb la
resta del text articulat,

Añicle 50 Contraprestació per resultats.

El valor de la contraprestació dels resultats s'áa de determinar d'acord amb les directríus
del Pla de Salut de Catalunya alterritorien cada moment

Aquest pagament es determina en funció de l'assoliment d'uns resu/tafs en salut esperafs
esfaþ/eds com objectius en e/ contracte de gestió de seryers d'atenció especialitzada
subscrit amb elSeruel Català de la Salut, tutelats pel dírector o directora de Sector.

La Unió proposa canviar "resultat en salut esperats" per "resultats clínics i en salut
esperats".

S'accepta el canvi del paràgraf pel de "resultats organitzatius, clínics i en salut" com la
més adient, en coherència amb I'expressat a I'article 31.

Articte 52 Ambits del sistema de contraprestació

EI sistema de pagament de l'atenció sociosanitària, a efectes de pagament del mÒdul
sanitari, inclou |es activitats següanfs'
a, Hospitalització
þ Activitats dels programes d'atenció domiciliària (PADES) í les unitats funcíonals
i nte rd isci pl í nânes socþs a n ità rie s IUFISS)
c, Avaluació integral ambulatÒria en geriatria, cures pal'liatives itrastorns cognitíus
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d. Server's, dþosftlus i programes especÍfics de reconeguda necessitat i/o activitats que

calgui implementar derívades del Pla de salut de Catalunya i de la resta de criteris de

política sanitària.

La Unió proposa canviar en el punt a) elterme "HospitaliEació" pel d"'lnternament"

S'acorda mantenir la redacció per no introduir una terminologia que podria portar a

confusió a I'hora de definir les activitats pròpies de I'atenció sociosanitària

A¡ticle 53 Paràmetre de contraprestació de I'hospitalització

El paràmetre aplicable a Ia hospitalització, en |es modalitats de llarga esfada i hospital de
dia és I'estada, d'acord amb els factors de ponderacio que es determimn, sl sþscaLt; i en

la modalitat d'hospítalització de mitja estada (cures palliatives, atenció post aguts í
atencio subaguts) el paràmetre és I'alta, d'acord amb els factors de ponderació que es

determi n i n, si s'escau,

La Unió i el CSSC proposen afegir "convalescència" al detall de les modalitats
d'hospitalització de mitja estada

S'accepta la proposta

A¡'ticle 56 Contraprestació dels PADES

La contraprestació econòmica dels PADES és una quantítat anual màxima determinada
en funció de I'estructura de funcionament necessària i de la zona geogràfica d'influència i
d'actuacio de l'equip.

La Unió suggereix substituir "en funció de I'estructura de funcionament necessària i de la
zona geogràfica d'influència i d'actuació de I'equip" per "en funció del volum de població

assignat i de les característiques de lazona d'influència i d'actuació de I'equip".

S'acorda mantenir la redacció per no introduÍr una terminologia que no s'ajusta a les r

definicions de les activitats pròpies de l'atenció sociosanitària

Afticte 65 Àmbits assisfencia ts i territorials suö7'ecfes al modet de contraprestació en base
poblacional
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La contraprestació en base poblacional, amb caràcter general, inclou fof e/s àmbÌts

assisfenc¡als del servels lnclosos en la Cartera de Server.s a càrrec del SerueiCatalà de la

Salut que requereix la poblaciô d'un territori determinat, llevat I'alta especialitzacio, la

docència i els Programes declarafs d'especlal interès pel departament competent en

matèria de Sa/ut

No obstant, també es pol determinar una contraprestació en base poblacional per cada

un dels àmbits assisfencla/s de /es prestacions d'un territori determinat,

El CSSC recomana eliminar aquest últim paràgraf, argumentant que l'assignació territorial

ha de ser global

S'accepta la indicació en coherència amb I'expressat a l'article 21

A¡tîcle 70 Avaluacío

70 2 El director o directora del Seruei Català de la Salut, mítjançant instruccio, de la qual

s'ha de donar audiència prèvia a les entitats provel'dores, ha d'establir el sistema

d'avaluacio, de conformitat amb e/s sisfemes d'informació vigents en cada moment.

L'Oficina Antifrau de Catalunya suggereix que la norma prevegi la publicitat de

I'esmentada instrucció

No seria necessària aquesta previsió expressa, ja que normalment les instruccíons del

CatSalut es publiquen a la pàgina web d'aquest ens Es recollirà la comunicació a les

entitats provetdores

At'ticle 72 Avaluació i inspecció

721 Elseryei Català de la Salut realitzarà un seguíment perìodic de les activitats i del

compliment de les instruccions i estàndards de qualitat, i portarà a terme l'avaluació dels

resultats dels convenis i contractes mitjançant els guals es formalítzí l'encàrrec de gestió

de seruer's Es conslderen àmbits de l'avaluacio aquells relacionats amb I'accessibilitat, la

resolució, la qualitat dels serueig la coordinació sanitàría, així com l'eficiència.

L'Oficina Antifrau de Catalunya proposa que la norma prevegi de manera expressa la

publicitat de l'avaluació

S'acorda mantenir la redacció perquè la publicitat del seguiment periòdic de les activitats i

del compliment de les instruccions i estàndards es realitza per part del Departament de
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Salut, mitjançant la Central de Resultats, que elabora anualment els informes de resultats
i els publicita

Disposició addicional primera

El Servei Català de la Salut i /es enfitafs provei'dores podran establir en els contractes i
convenis corresponents el compromfs per part de /es entitats provel'dores d'adoptar
rnesures per a millorar la gestió de /es prestacions sanitàries que ofereixen, compaftiran

e/s resu/fafs d'eficiència,

L'Oficina Antifrau de Catalunya fa un incís en el sentit de subsanar un error material en

utilitzar el mot'compartirant", en lloc del mot "compartint".

S'accepta l'esmena.

Dîsposició addicional 5

EI sistema de pagament de I'Hospital Institut Guttmann, d'acord amb la seva especificitat

asslsfencral es determina mitjançant l'establiment d'uns objectius anuals, amb

I'assignació del corresponent pressuposf, que han de ser aprovats pel Consell de

Dìrecció,

La FundacÍó lnstitut de Neurorehabilitació Guttmann presenta una al'legació, que és

recollida per la Unió de forma específica, amb motiu dels diferents criteris interpretatius

que es podrien derivar de l'actual redacció d'aquesta disposició addicional,

S'accepta I'esperit de la proposta efectuada, que es tindrà present en el Projecte de

decret,

Disposicio fínal segona

Et director o directora del Se¡vei Català de la Salut, d'acord amb el que estableix l'afticle ,
17 1 .e) de la Llei 15n990, de 9 de juliol, d'ordenació sanìtària de Catalunya, podrà dictar

Ies instruccíons que calguin per fer efectives les prevísíons d'aquest Decret. Aixl mateix,

es faculta el director o dìrectora del Servei Català de Ia Salut per aprovar, mitjançant una

resoluciö, un manual de facturació amb els procediments de facturació corresponents als

slsfemes de pagament que regula aquest Decret

L'Oficina Antifrau de Catalunya suggereix que aquí també s'estableixi Ia publicítat de les

instruccions

:
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Segons s'ha indicat anteriorment, no seria necessària aquesta previsió expressa, atès
que normalment les instruccions del CatSalut es publiquen a la seva pàgina web

Annex l- definicions

Pel que fa a la línia d'atenció mèdica i sanitària hospitalària i especialitzada d'aguts.

a) . El procés clínic inclou fofes /es yrsrTes mèdiques, les tècniques, els tractaments i els
procedímenfs, inclos I'hospital de dia, previs i posteriors al procés d'internament, l'atencío
domiciliària, si s'escau, la medicació pròpia del procés d'internament i la medícació
hospitalària de dispensacio ambulatoria

El CSSC proposa concreció a nivell de: Quan s'inicia i quan s'acaba un procés clínic? I

aquells casos en què per patologia la durada és de varis anys, quan finalitza? Quan es
factura? En casos de pacients crònics, amb dispensació periÒdica de medicació i

seguiment de visites, es considera activitat inclosa o no inclosa en el procés?

S'accepta la proposta per tal que pugui ser inclosa al manual de facturació

f) Hospital de Dia, Estructura sanitària asslsfencial en la que el pacient rep les tècniques
terapèutiques gue necess¡Ia internat per un termini d'hores determinades durant /es quals
rep fofs e/s tractaments especialitzats (teràpies amb aparells, anàlisi, control
postoperatori, entre d'altres) per paft de personal especialitzat. En finalitzar I'atenció, el
pacient torna a la seva llar.

La Unió proposa pel que'faala definició d'Hospital de dia substituir "Estructura sanitària
assistencìal" per la de "Tipus d'atenció"

S'accepta la proposta

h) Hospitat generalbäsic' és un centre d'internament de proximítat, que dona respostà'
als requeriments habituals de la població i que resol els problemes de salut més freqüents
susceptibles de millora i curacio Aguests hospitals tenen accés a la tecnologia
assisfencial necessària per atendre e/s eplsodls d'aquelles patologies que no requereixen
un grau elevat d'especialització

Aguesfs hosplfais es c/assr'fiquen en hospitals de tipus A o tipus B en funcio de criteris
estructurals nomþre de llits, nombre de quiròfans, disponibilitat de se¡yeis quirúrgics de
diferent complexitat i activitat de docència, entre d'altres
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i) Hospital de referència; és un centre d'internament destinat a resoldre la quasi totalitat

dels problemes de sa/uf susceptibles de millora i curació, llevat d'aquells que reguereixen

recursos tecnològics d'alt nivell o una pràctica altament especialitzada

Aquests hospitals es c/assr'figuen en hospitals de tipus A o tipus B en funció de críteris

estructurals. nombre de llits, nombre de quiròfans, nombre de llits d'UCl, disponibilitat de

seryers quirúrgics de diîerent complexitat i activitat de docència, entre d'altres.

El CSSC proposa que als nivells d'hospital, els criteris detallats de definició i diferenciació
de les tipologies (A o B) haurien de definir-se, al menys, en un annex del decret. Entre

aquests criteris, caldria incorporar la població de referència i la seva complexitat /
morbiditat.

S'acorda mantenir la redacció perquè les variables que intervenen en la definició de les

tipologies d'hospitals ja queden explicitades en els punts h) i i) de l'annex de definicions

Pel que fa a Ia línía d'atenció primària

a ) Activitat assistencralpropia de I'atenció primària

El CSSC esmenta les activitats d'atenció primària, que inclouen " salut pública:

preventives, educatives i de promoció de la salut de la població"; per exclusió, sembla
que a les estructures de Salut Pública els queden la vigilància epidemiològica i la

protecció de la salut Per a major claredat, al que assumeix I'atenció primària proposa que

se'n digui salut comunitària

S'acorda mantenir la redacció perquè la definició de l"'Atenció Primària" és I'objecte del

text articulat, i no tant les consideracions que a paftir d'ella puguin tenir les definicions
pròpies de la Salut Pública

Atencíó a la salut sexual i reproductiva (ASS/R)

El CSSC assenyala que I'ASSIR no surt esmentat en lloc com a tal

Els ASSIR formen part del grup de Serveis, dispositius i programes específics de

reconeguda necessitat i, com a tals, estan inclosos en aquest apartat

Pel que fa a "totes les lÍnies assisfencla/s",
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a ) Atenció domiciliària

El CSSC esmenta que l'apartat de "totes les línies assistencials", incorpora la descripció
de I'Atenció domiciliària com àmbit coordinat per I'atenció primària, amb capacitat
decisiva sobre dispositius d'altres nivells que hi actuen Troba a fallar la fisioteràpia
domiciliària i les teràpies respiratòries (O2, CPAP)

La fisioteràpia domiciliària i les teràpies respiratòries, quan es refereixen a actuacions que

es porten a terme en els dispositius dels diferents nivells assistencials, s'entén que estan
incorporades en els nivells que corresponen,

Consíderacions generals :

VALORACIÓ

- Nomenclatura

La Unió realiÞa una consideració sobre la denominació de l'atenció especialitzada
familiar i comunitària de l'àmbit de I'atenció primària, en el sentit que seria més adequada
la denominació "atenció primària'.

Per criteris de planificació, ordenació de l'especialitat i d'oportunitat davant I'abast de la
denominació, no s'accepta la modificació plantejada.

- Atenció a domicili

La Unió efectua una consideració sobre I'atenció a domicili que afectaria el sistema de
contraprestació de I'activitat,

referir-se a aquest supòsit en I'article 33,1 del Projecte de decret, expressant
el paràmetre aplicable a les prestacions i serveis vinculats al procés d'hospitaliEació,

amb internament en el centre o a domicili, és I'alta

I

Unió menifesta que el Projecte de decret no incorpora cap previsió per al règim de
en la seva aplicació i demana que s'incorpori una disposició transitòria per a

del nou model

:.ìÉ:'É:i';ti '.i: :+ ..': I
i.)l,r ¡: ¡¡¡1'¡11'¡3';'¡.; il



a

k Gatsarur
Servei Català
de la Salut

No s'accepta la petició, perquè el projecte de Decret, un cop s'hagi aprovat i hagi entrat

en vigor, s'ha d'implantar en la seva totalitat i no pot realitzar-se una implantació per

parts

Fra i Llinares
Su

del de la Salut

Bárcelona, 15 d'abril de2014
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Nota sobre determinades obseryacions de I'Oficina del Govern al Projecte de
decret sobre la contractació i prestació dels seryeis sanitaris amb càrrec al
Servei Català de la Salut.

L'oficina del Govern ha fet els comentaris seguents:

"Peticio - Oficina de Govern - 16.04.201414:33
Bona tarda, us agrairíem que reylséssru si, d'acord amb la memòria de valoracio de
les al.legacions, s'han incorporat en el text del projecte de decret les al'legacions
efectuades a l'a¡flicle 14, a I'afticle 7.1 i a I'article 34.4. Així mateix, us demanem que

verifiqueu la redaccio de l'a¡ticle 34.2 del projecte de decret d'acord amb la redacció
que consta en Ia memoria de valoracio i si la referència a I'apartat c) introduit a
I'article 34.3 no hauria de ser a I'aparfat d). Finalment, us demanem que verifiqueu
que les al.legacions acceptades en relacio a I'article 31 i a l'annex I apartat a) no
comporta un canvi de redaccio en el proiecte de decret. Moltes gràcies

Peticio - Oficina de Govern - 17.04.201414:15
Bona tarda, ta memòria de valoracio de /es al'legacions fa referència a /es
al.legacions presenfades en el tràmit d'informacio pública però no en el tràmit
d'audiència. lJs agrairíem que completéssiu la documentacío de l'expedient amb un
pronunciament en relacio amb el resultat d'aquest tràmit. Moltes gràcies"

Sobre la segona petició, s'ha d'indicar que I'informe valora les al'legacions rebudes
en els tràmits d'informació pública i audiència. Només per una errada, no s'ha
indicat expressament aquesta circumstància. L'òrgan proposant mitjançant un

informe complementari esmenarà aquesta errada.

Pel que fa ab primera petició:

o Les al.legacions de la Unió i els comentaris de l'Oficina Antifrau sobre I'article
14 han estat rebutjats en I'informe sobre valoració al'legacions, de manera
que no s'havia de modificar el text articulat sotmès a informació pública i

audiència.

L'al.legació a l'article7.l ha estat acceptada, però per una errada material no

s'ha inclòs en el text penjat al SIGOV. Es tracta de substituir "compr?" per
"contractació". Es procedeix a modificar en aquest sentit el text afìiculat
sotmès a informació pública i audiència.

L'al.legació a I'article 34.4 ha estat acceptada. No obstant, aquesta acceptació
no comporta modificar el redactat del article 34,4, sinó de I'article 34.2, per tal
d'incloure les altes d'obstetrícia, com ha suggerit la Unió, la qual cosa ja s'ha
fet en eltext actualment penjat al SIGOV.
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En relació a I'article 34.2, s'inclouen les altes d'obstetrícia, tant les mèdiques
com es quirúrgiques, que s'ha valorat que mereixen un tractament propi a
efectes de facturació. S'ha especificat en parèntesi que s'inclouen tots dos
subtipus d'altes per a major seguretat jurídica. L'òrgan proposant elaborarà un
document complementari de la memòria general inicial, on s'inclogui la
referència a les altes d'obstetrícia.

La referència del número 3 de I'article 34 a la lletra c) és correcte.
Tècnicament els reingressos, que es corresponen amb la lletra d), són
predicables de les altes mèdiques, quirúrgiques i obstètriques, les quals es
recullen en les lletres a), b) i c) del número 2 de I'article 34.

L'acceptació de les al'legacions a I'article 31, d'una banda només impliquen
un canvi terminològic, pel que fa al canvi de "pagament" per
"contraprestació" i a la indicació expressa de resultats "organitzatius".

D'altra banda, la resta d'al'legacions estan referides a la forma de fer efectiu
el pagament de la part variables. Aquestes al.legacions han estat acceptades,
però no com a modificació del text articulat sotmès a informació pública i

audiència, sinó com a compromís de la seva inclusió en el corresponent
manual de facturació -com es fa constar en I'informe de valoració de les
al'legacions-, que la disposició final segona preveu que s'ha d'aprovar per
resolució del director o directora del Serveí Català de la Salut, el qual ha
d'incloure els procediments de facturació corresponents als sistemes de
pagament que regula aquest Decret.

D'acord amb això, no s'ha introdult cap modificació respecte d'aquestes
al.legacions en I'article 31 i en l'annex, ja que es considera que les
aportacions, encara que admissibles, es corresponen a la regulació dels
procediments de facturació, que com s'ha indicat, s'han d'incloure en un futur
manual de facturació.

Barcelona, 22 d'abril de 2014

Servei Català
de la Salut
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