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Presentació de la consellera

La commemoració del 18è aniversari de la creació del Servei Català de la Salut, al final 
del 2009, ha proporcionat un marc propici per a la reflexió i ha estat un pretext 
excel·lent per deixar constància escrita de la història més recent, sens dubte la més 
innovadora, de la provisió de la prestació dels serveis de salut a Catalunya.

El nostre model sanitari es caracteritza per l’existència d’un important sector concer-
tat, que aplega tant administracions com entitats mercantils o entitats històricament 
dedicades a l’atenció de la salut. Aquesta especificitat del sistema, tantes vegades 
comentada i qüestionada, es basa en la consolidació d’un pacte entre els princi-
pals actors que intervenen en la provisió dels serveis de salut, basat en la qualitat, 
l’equitat i l’eficiència.

Alhora, la llarga trajectòria d’un model basat en la separació de funcions de finança-
ment, compra i provisió, i la millora dels sistemes d’informació i comunicació, ens 
ha permès acumular una àmplia experiència i un coneixement profund en l’àmbit 
de la contractació de serveis i el disseny de sistemes de pagament, perseguint sempre 
l’optimització de la despesa i la satisfacció de les necessitats de salut de territoris i 
ciutadania.

Part d’aquest valuós aprenentatge es concreta en el procés de reflexió que constitueix 
el llibre que ara presento. 

Tanmateix, els canvis socials, tecnològics i assistencials a què ens enfrontem a l’inici 
del segle XXI obliguen el nostre sistema de salut a una transformació necessària 
per superar els reptes d’una societat més nombrosa, diversa, global i exigent. És en 
aquest moment quan el sistema de salut s’ha de mostrar més actiu, tant en la funció 
de cohesió social i territorial, com en el suport essencial que suposa per al benestar 
de cada persona, de cada família. Però també quant al dinamisme econòmic que 
aporta un gran valor afegit i de coneixement. 

Cal, doncs, continuar gestionant amb rigor i ambició un sistema sanitari que generi 
oportunitats i les redistribueixi, i que continuï sent efectiu i afectiu. És en aquest 
marc de referència on s’implanta el nostre actual model de pagament amb base ca-
pitativa, com a forma de finançament que incentiva la racionalització de la despesa i 
genera millores d’equitat en l’assignació de recursos.

Vull acabar agraint a tots els autors l’enorme capacitat de síntesi que han mostrat i 
l’esforç que han fet com a professionals del Servei Català de la Salut per contribuir a 
la documentació de la història de la política de salut a Catalunya.

Marina Geli 
Consellera de Salut
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Presentació del Servei C
atalà de la Salut

Durant 18 anys, des de la creació del Servei Català de la Salut fins ara, tots els seus 
directors i tot el conjunt de professionals que hi treballen o hi han treballat han 
contribuït amb la seva dedicació, i des de tots els vessants de l’organització, a definir, 
operativitzar i consolidar els projectes estratègics derivats de les accions de Govern 
amb relació a la protecció de la salut, fins que ha arribat el moment de reconside-
rar-los de nou per millorar-los i adaptar-los a la societat, cada cop més canviant. 
L’evolució és això, canviar per adaptar-se millor, i això és el que ha anat fent el 
Servei Català de la Salut en tot aquest període.

Naturalment, això ha estat així en projectes i instruments diversos, i té especial relle-
vància en aquells que es consideren clau en la definició del model sanitari perquè es-
tan intrínsecament relacionats amb la seva viabilitat global. No cal dir que el model 
de pagament és fonamental per a la sostenibilitat de qualsevol sistema sanitari i crec 
que en el nostre hem anat perfeccionant cada vegada més un instrument que permet 
millorar l’eficiència de les xarxes de proveïdors, incorporar el Pla de salut com un 
element d’avaluació en el contracte, consolidar el model de separació de la funció 
de finançament de la funció de provisió, millorar els sistemes d’informació i fer una 
compra de serveis prospectiva que incentivi el desenvolupament de noves línies de 
productes.

Hem anat passant del pagament per pressupost al pagament per acte assistencial, 
després hem tingut en compte la complexitat de l’acte i, al final, hem arribat al 
pagament en base poblacional.

Amb el pagament en base poblacional s’ha volgut arribar a un model d’assignació 
territorial que garanteixi l’abordatge integral de les necessitats assistencials de la 
població basant-se en la complementarietat dels recursos del territori, garantint 
l’equitat i l’eficiència a través de la coordinació entre els nivells assistencials i afa-
vorint les sinergies entre els proveïdors.

Amb l’actual model de pagament apostem per fer més equitatiu i més eficient el 
sistema sanitari, atès que els recursos s’orienten cap a les necessitats i es promou la 
interacció entre els proveïdors, de la qual cosa en resulta una millora de la qualitat, 
l’efectivitat, l’adequació, la seguretat i l’accessibilitat dels serveis prestats. 

No ho hem fet tot de cop, les transicions són llargues, s’ha de començar amb proves 
pilot i cap sistema no es pot donar mai per perfecte; sempre haurem d’estar ama-
tents a les imperfeccions conceptuals, a les perversions que puguin aparèixer en el 
desenvolupament dels instruments i a posar-hi remei. 

Així, després de tot aquest temps, podem mostrar amb justa satisfacció les fites que 
anem assolint, sense oblidar, naturalment, tot el que encara cal millorar, tant en el 
sistema de pagament que utilitza el Servei Català de la Salut com en els altres instru-
ments que fan possible el compliment de la seva missió, que no és altra que garantir 
la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris a la ciutadania de Catalunya.
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Aquest és, doncs, l’objectiu del llibre que ara es presenta, mostrar a la societat el 
camí seguit i l’evolució del Servei Català de la Salut des que es va crear. 

És una obvietat, però ho vull dir igualment, que l’evolució i la millora sempre són 
una feina d’equip. Per això també vull deixar constància des d’aquestes pàgines, com 
a director del Servei Català de la Salut, de l’agraïment que la institució deu a totes 
les persones que, amb la seva professionalitat, fan possible l’adaptació constant del 
model sanitari a les necessitats constantment canviants de la nostra societat. 

Josep M. Sabaté  
Director del Servei Català de la Salut
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Introducció

Introducció
L’objectiu d’aquest llibre és donar una visió integral dels diferents sistemes de pa-
gament de l’assistència sanitària pública que s’han utilitzat i s’utilitzen a Catalunya 
des de les transferències de l’any 1981 i, alhora, assentar les bases dels sistemes que 
s’utilitzaran en un futur proper. 

Aquests sistemes vinculen les institucions que treballen a les diverses xarxes d’atenció 
sanitària de Catalunya amb l’Administració sanitària. Una de les característiques 
diferencials del sistema sanitari català és precisament l’amplitud i diversitat de les 
xarxes sobre les quals es basa. L’altra és el model de separació de funcions entre el 
finançament i la provisió dels serveis, d’ençà de l’aprovació de la Llei d’ordenació 
sanitària de Catalunya (LOSC) de 1990, que crea el Servei Català de la Salut (SCS) 
com l’ens a través del qual es regulen les relacions de l’Administració sanitària amb 
les xarxes de proveïdors. 

En aquest entorn es consolida un model que ha potenciat el desenvolupament dels 
processos de compra, planificació, contractació i avaluació de serveis, i que ha contri-
buït de forma molt destacada a configurar un model propi i diferenciat de l’existent 
en el conjunt de comunitats autònomes de l’Estat espanyol. És clau, doncs, el procés 
de contractació de serveis sanitaris que s’estableix entre l’SCS i els diferents proveïdors 
de serveis.

Al llarg dels diferents capítols farem un repàs dels diversos sistemes de pagament 
que hi ha hagut al llarg dels darrers vint-i-cinc anys i la transició fins a arribar als 
models actuals que tenen com a objectiu final la integració de proveïdors en base 
territorial. Abans, però, al capítol 1 detallem les característiques del model català i 
al capítol 2 desenvolupem les bases teòriques dels sistemes de pagament. També cal 
posar de manifest l’estreta relació que hi ha hagut entre la definició dels diferents 
sistemes de pagament desenvolupats al llarg d’aquests anys i l’evolució i millora dels 
sistemes d’informació. El fet de conèixer més i millor què es fa i com es fa ha estat 
de gran ajuda al comprador per definir cada vegada millor el producte que es vol 
comprar, les característiques, el preu i, posteriorment, avaluar com s’ha proveït el 
servei.

Tot i que els diferents capítols d’aquest llibre descriuen de forma exhaustiva els 
diferents sistemes de pagament, tot seguit fem un breu repàs de les característiques i 
els condicionants que presenten.

El model heretat de les transferències de l’Estat, l’any 1981, era eminentment pres-
supostari, amb limitacions tant per al contractador com per al proveïdor. Podem 
afirmar que la història dels sistemes de pagament a Catalunya comença amb la 
definició i operativització d’un sistema de pagament innovador en aquell moment. 
L’any 1986 es defineix un nou model de pagament basat en l’estada: el model UBA 



10

In
tr

od
uc

ci
ó

(unitat bàsica assistencial). Es tracta d’un model prospectiu de pagament d’actes 
assistencials que es regulen a partir d’un conjunt de paràmetres, com ara l’estada 
mitjana. La introducció de l’UBA va suposar un salt qualitatiu molt important per-
què va definir per primera vegada el concepte de finançament de la xarxa a partir 
d’un paràmetre clar, l’UBA, que equivalia a una estada hospitalària i referia la resta 
de productes del centre a aquesta unitat de mesura assignant un pes específic a 
cadascun. El model tenia en compte els diferents nivells de complexitat estructu-
ral dels hospitals i, finalment, introduïa elements d’eficiència (estada mitjana) en 
la gestió de serveis. Una ampliació d’aquest sistema de pagament es pot veure al 
capítol 3.

El coneixement cada cop més exhaustiu de la tipologia i complexitat de l’activitat 
que es fa a la xarxa, així com la rigidesa del model, comença a posar en crisi les 
UBA. Contribueix a aquest procés de forma significativa l’increment cada cop més 
important dels costos hospitalaris a causa, fonamentalment, d’una combinació de 
diferents factors:

•  L’envelliment de la població, amb l’aparició d’un volum significatiu de pacients 
afectats de patologies cròniques.

•  El progrés del coneixement biomèdic i l’aparició de noves tecnologies que 
s’incorporen de forma molt ràpida a l’arsenal diagnòstic i terapèutic dels hospitals.

•  L’accés a les prestacions sanitàries i el creixement de les expectatives dels ciutadans.

•  El canvi d’expectatives dels professionals sanitaris, tant a causa de les demandes 
dels pacients com dels avenços tecnològics.

És en aquest període quan es crea, l’any 1990, el conjunt mínim bàsic de dades de 
l’alta hospitalària (CMBD-AH), que permetrà conèixer de forma veraç el volum i 
el contingut de l’activitat que es fa al conjunt de la xarxa. I a partir d’aquest co-
neixement cada cop més exhaustiu de la tipologia i la complexitat de l’activitat es 
comença a posar en crisi el model.

Des del punt de vista del sistema de pagament, aquesta situació es tradueix en la 
impossibilitat de traslladar la complexitat als paràmetres de contractació. Per poder 
contrarestar aquests efectes, el sistema es va dotar d’un seguit de programes sanitaris 
la proliferació dels quals intentava recollir totes aquestes noves situacions.

En aquest context, l’any 1997 es va afavorir el canvi a un model prospectiu de 
compra de casos tenint en compte la complexitat assistencial. Aquest nou sistema 
de pagament va tenir la virtut de generar incentius per tal de promoure de forma 
molt significativa la productivitat i l’eficiència de la xarxa. L’aparició, la implantació 
i el desenvolupament de la cirurgia major ambulatòria (CMA) són un exemple de 
l’impacte del nou model de pagament. També es van incorporar al procés de con-
tractació els objectius prioritaris del Pla de salut.
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Introducció

El període que va de 1997 a 2001 suposa un salt quantitatiu i qualitatiu molt im-
portant pel que fa a la millora dels instruments de compra de serveis: contribueix de 
forma clara a la millora de l’eficiència del sistema; impulsa i consolida nous sistemes 
d’informació; impulsa i consolida la separació de funcions entre provisor i finança-
dor, i permet una compra de serveis prospectiva, que incentiva el desenvolupament 
de noves línies de serveis. El model de pagament per activitat es detalla al capítol 
4 i actualment és el sistema de pagament que s’aplica a aquells hospitals que no es 
troben dins de les zones d’assignació capitativa.

De tota manera, aquests sistemes de pagament per activitat també tenen elements 
negatius atès que són models basats fonamentalment en l’oferta existent i mesuren 
preferentment resultats intermedis del procés assistencial (altes, nombre de visites, 
etc.). A més, com que es fa una compra diferenciada per a cada línia de servei, no 
s’estimula la coordinació ni la col·laboració entre proveïdors. Finalment, l’avaluació 
també es planteja per a cada línia de servei amb manca de visió global pel que fa als 
objectius de salut de la població.

Aquesta diversitat de sistemes de pagament fa que en ocasions es produeixin conflic-
tes d’interessos entre els diferents proveïdors en el moment de plantejar-se actua-
cions coordinades entre diverses línies de servei. En aquest entorn, des de l’SCS 
s’impulsa, a partir de l’any 2002, una experiència pilot de compra de serveis en base 
poblacional amb l’objectiu de corregir aquest conjunt d’ineficiències i promoure 
un model que afavoreixi la coordinació i col·laboració entre els diferents proveïdors 
d’un territori, tal com es pot veure al capítol 5. 

Aquest model s’ha pilotat des de 2002 i actualment s’han posat les bases per 
consolidar-lo i estendre’l al conjunt del territori. Per assolir aquest objectiu, durant 
els darrers dos anys l’Administració i els representants dels proveïdors han treballat 
conjuntament per consolidar el model de la fase pilot. L’avaluació d’aquesta expe-
riència ocupa el capítol 6. 

El capítol 7 recull les bases que han de configurar un nou model de pagament en 
base territorial, que es troba en fase de discussió i consens. De fet, els elements que 
es descriuen en aquest capítol recullen aquells aspectes que els diferents interlo-
cutors han considerat cabdals en el procés d’avaluació de l’experiència capitativa. 
Sempre tenint en compte que aquest sistema de pagament encara és un procés obert 
i susceptible d’incorporar nous elements.  

Per acabar, hem incorporat dos capítols més, sense els quals aquest recull seria 
incomplet: al capítol 8 se sintetitzen els diferents sistemes de pagament que regeixen 
actualment a la resta de línies d’atenció, com ara atenció primària, sociosanitària i 
salut mental, entre altres. Per acabar, cal fer referència als sistemes d’informació sa-
nitaris, veritable pedra angular dels sistemes de pagament. Els detallem al capítol 9.
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Acabarem el volum amb una sèrie de referències bibliogràfiques, que ens han servit 
de suport a l’hora d’elaborar els articles i que poden ser d’utilitat a qualsevol lector 
que vulgui aprofundir en el coneixement dels sistemes de pagament. A fi d’evitar 
repeticions en cada capítol de determinades referències bibliogràfiques que són co-
munes al conjunt d’articles d’aquest treball, s’ha optat per concentrar-les totes dins 
d’una mateixa llista al final del llibre.

És desig de tots els autors que aquest llibre sigui d’utilitat per a qualsevol lector inte-
ressat tant en el coneixement de la història de les polítiques sanitàries de Catalunya 
com en la teoria i la pràctica dels sistemes d’informació en general. 

Francesc Brosa i Enric Agustí
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Capítol 1

Model sanitari català. 
Característiques
Montse Bustins i Xavier Salvador
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aracterístiques

1.1 El model català en síntesi
El model sanitari català es caracteritza inicialment per la creació de xarxes assisten-
cials de proveïdors on la societat civil té un paper molt actiu i on la titularitat dels 
centres no és exclusiva de l’Administració sanitària. La creació de les xarxes és fruit 
d’una decisió política que es basa en l’aprofitament dels recursos existents en el 
moment en què la Generalitat assumeix competències en salut. Els condicionants 
històrics i legals es detallen a l’apartat següent.

La creació de xarxes, en especial l’hospitalària (Xarxa hospitalària d’utilització pú-
blica, XHUP), implica la necessitat d’establir relacions formals entre el finançador 
i el proveïdor de serveis assistencials. Això porta el model català a una incorporació 
precoç, amb relació a la resta de l’Estat, d’instruments de mesura de l’activitat per 
donar suport a models de pagament progressivament més evolucionats.

El model sanitari català ha evolucionant en el temps per donar resposta als nous 
reptes assistencials en un entorn de creixement de la despesa sanitària. Els canvis en 
els papers de cada nivell assistencial i les noves inversions per actualitzar les xarxes 
tenen repercussions tant assistencials com pel que fa a la titularitat dels centres que 
les conformen. En aquest sentit, el paper de les empreses públiques i els consorcis ha 
anat creixent per la voluntat de potenciar l’autonomia d’acció, cosa que es tradueix 
en la cessió a aquestes entitats d’edificis de la Generalitat que altrament gestionaria 
l’Institut Català de la Salut (ICS). Paral·lelalment, han crescut la capacitat i la neces-
sitat de dotar-se de mitjans de gestió més precisos. 
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16 1.2 Marc legal general   
El marc legal del model sanitari català té els elements de referència següents, en ordre 
cronològic:

•  La Constitució Espanyola de 1978, que garanteix a tots els ciutadans el dret a la 
protecció de la salut (article 43) com un dels principis rectors de la política social. 
També atorga als poders públics les competències d’organització de l’educació 
sanitària, les mesures preventives i la prestació de serveis.

•  L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979, que reconeix les competències de la 
Generalitat en matèria de legislació bàsica de sanitat interior (article 13) i la possi-
bilitat d’organitzar els serveis sanitaris; reserva per a l’Estat l’alta inspecció.

•  El Decret de transferències de 1981 posa en marxa el traspàs de serveis i ins-
titucions a la Generalitat de Catalunya. Això dóna peu al desplegament del 
Mapa sanitari (1983), a la creació de l’Institut Català de la Salut (ICS) i la Xarxa 
hospitalària d’utilització pública (XHUP), i a la posada en marxa de la reforma de 
l’atenció primària (RAP). El Pla de reforma hospitalària és el motor de la recon-
versió d’una gran quantitat d’institucions sanitàries.

•  La Llei general de sanitat de l’Estat (LGS) de 1986, que integra en el Sistema 
Nacional de Salut tots les serveis públics i preveu la constitució dels serveis de 
salut de cada comunitat autònoma i la coordinació d’aquests mitjançant el Consell 
Interterritorial.

•  La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) de 1990, que estableix la sepa-
ració de les funcions de planificació, de compra i de provisió de serveis sanitaris. 
Amb relació a la compra de serveis, preveu la creació del Servei Català de la Salut 
(CatSalut), desconcentrat en regions sanitàries. Pel que fa a la provisió, reconeix 
i impulsa la diversificació de proveïdors i de fórmules de gestió, en un marc de 
competència planificada.

•  La Llei de cohesió i qualitat de l’Estat de 2003, que actualitza l’LGS un cop culmi-
nat el procés, iniciat el 1981 a Catalunya, de transferència de les competències a to-
tes les comunitats autònomes. En la pràctica, condiciona les possibilitats de desenvo-
lupaments addicionals autònoms, en especial en l’àmbit dels sistemes d’informació.

•  El nou Estatut de 2006 aprofundeix, en matèria de salut, en àmbits com la gra-
tuïtat, la lliure elecció i els drets a la informació, el consentiment i la confidenciali-
tat (article 23). En particular, els darrers punts també condicionen el desenvolupa-
ment dels sistemes d’informació.

•  El Decret de creació dels governs territorials de salut (GTS), també de 2006, que 
potencia el procés de descentralització, preveu la possibilitat de compartir la gestió 
de les competències amb les administracions locals i impulsa la coordinació dels 
diferents proveïdors de serveis públics amb l’objectiu de millorar l’atenció prestada 
a la ciutadania.  



17

M
odel sanitari català. C

aracterístiques

1.3 El sistema hospitalari
En l’elaboració del Mapa sanitari (1983) es constata que les estructures hospitalàries 
cedides per l’Institut Nacional de la Salut (INSALUD), que formaran l’ICS, són 
insuficients i a més tenen una distribució territorial massa concentrada en les capitals 
provincials. D’altra banda, es constata l’existència d’un conjunt d’hospitals més re-
partits pel territori i que estan associats a entitats de diversa titularitat i majoritària-
ment sense finalitat de lucre, com ara ajuntaments, la Creu Roja, l’Església catòlica o 
entitats mutualistes, que si s’aprofitessin per a la prestació de serveis de finançament 
públic suposarien triplicar el volum de llits preexistent.

L’acceptació de la inclusió de centres privats en la xarxa pública és una decisió 
políticament acceptada que es tradueix en la creació la XHUP, que integra tant els 
centres de l’ICS com els concertats (que representen inicialment el 72% dels llits de 
la XHUP). Però un cop configurada la xarxa amb els hospitals existents, la Gene-
ralitat encara ha d’abordar tres punts addicionals: la inexistència de dispositius en 
determinades parts del territori (Altebrat, Vall d’Aran...), l’existència d’estructures 
obsoletes que cal substituir urgentment (Vilafranca del Penedès, Tremp, Blanes...) 
i la presència d’edificis que no estan en funcionament en zones densament pobla-
des (Vic, Sabadell i Terrassa), creats en les darreres etapes de l’Institut Nacional de 
Previsió (INP).

En el moment d’haver de posar en funcionament aquests tres darrers dispositius 
(Hospital General de Vic al setembre de 1986, Hospital del Parc Taulí de Sabadell a 
l’octubre de 1986 i Hospital de Terrassa al març de 1988), l’Administració sanitària 
pren una nova decisió: en lloc de decidir la gestió mitjançant l’Institut Català de la 
Salut, busca una fórmula que permeti assolir dos punts cabdals que configuren el 
model sanitari que està naixent: 

a)  La participació activa de les administracions locals en la gestió d’aquests nous 
dispositius per assolir un nivell de vinculació més gran al territori.

b)  Una gestió àgil i autònoma, amb una pràctica més empresarial que administra-
tiva. Així neixen els consorcis, que s’estenen als nous hospitals que substitueixen 
institucions que ja estaven prestant serveis.

Aquesta dinàmica d’agilitar la gestió també s’aplica a les empreses públiques. En un 
principi van aparèixer amb el traspàs, amb un cert nombre de personal funcionari, 
dels dispositius de les diputacions de Lleida, Girona i Tarragona. En aquest cas, la 
millor solució era la creació d’empreses públiques amb el cent per cent de titularitat 
de la Generalitat.

La creació de la XHUP permet la concertació d’activitat, però requereix l’articulació 
prèvia d’estàndards estructurals que es concreten en els requisits d’acreditació. 
L’experiència d’acreditació catalana és la primera de l’Estat espanyol. Amb els cen-
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18 tres acreditats es posen en marxa els mecanismes de contractació per a la prestació 
de serveis.

El desenvolupament dels sistemes de pagament impulsa i alhora és impulsat pel 
desenvolupament dels sistemes d’informació. En aquest procés són particularment 
importants les ordres d’Obligatorietat de l’informe d’alta (1986) i de Regulació del 
conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) (1990).

El concepte d’hospital ha canviat en els darrers anys i ha passat d’un model tradi-
cional de centre més tancat que prestava atenció d’hospitalització convencional, 
urgències i consulta externa, a un model de centre més ambulatori, amb un im-
portant paper per a la cirurgia (major i menor) ambulatòria, l’hospital de dia i 
l’hospitalització domiciliària. 

Aquest canvi està impulsat per dos mecanismes. D’una banda, un procés progressiu 
de millores tècniques, que també permet reduir dràsticament l’estada dels pacients 
ingressats, del qual no es pot veure encara el final.  De l’altra, sempre que es garan-
teixin elements qualitatius bàsics, l’ambulatorització aconsegueix beneficiar tots 
els agents implicats: dóna comoditat al pacient i al seu entorn familiar, suposa un 
repte per al professional, facilita millores d’eficiència al gestor i al finançador que els 
permetran destinar diners a altres prioritats.

A continuació es presenta el mapa amb la distribució territorial per GTS i nivell 
assistencial dels hospitals, amb indicació de la titularitat.

Com es pot comprovar, a diferència dels hospitals de l’ICS, els centres del conjunt 
de la XHUP estan distribuïts pel territori, de forma que s’assoleix la priorització de 
la política sanitària que no hi pot haver cap territori a més de 30 quilòmetres d’un 
centre. En aquest sentit, el paper dels hospitals generals bàsics és fonamental.

Cal posar de manifest que per raons històriques, però també de gestió, l’alta tecno-
logia està concertada en centres al voltant de la ciutat de Barcelona. Aquest fet no 
suposa una vulneració de l’equitat de condicions d’accés als serveis sanitaris, pilar 
bàsic dels models català i espanyol, sinó que respon a raons tècniques. Per concertar 
l’alta tecnologia cal atendre a l’eficiència (atès l’elevat cost de les tecnologies impli-
cades), però també, especialment, a l’exigència de la màxima expertesa dels profes-
sionals (consolidable sempre que s’assoleixi una massa crítica vinculada als volums 
de població i als volums mínims d’activitat que aquesta genera). En àmbits com 
els trasplantaments només es poden assolir nivells de qualitat assistencial òptims si 
s’arriba a gestionar un volum d’activitat suficient per arribar a tenir massa crítica.

Tot plegat impulsa canvis en els sistemes d’informació i pressiona per canviar els 
sistemes de pagament, com tractarem en els capítols corresponents. 
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Distribució dels hospitals de la XHUP per GTS, nivell i titularitat

Abreviacions de GTS

B. L. N.  Baix Llobregat Nord
B. M. Baix Montseny
B. V.  Baix Vallès
V. Oc. E. Vallès Occidental Est
V. Oc. O. Vallès Occidental Oest
V. Or. Vallès Oriental

Vall d’Aran

Alt Urgell

Tarragonès

Alt Camp 
-Conca de Barberà

Alta  
Ribagorça

Cerdanya

Baix Camp

Pallars Jussà 
-Pallars Sobirà Berguedà

Ripollès
Alt Empordà

Baix  
Empordà

Lleida

Bages-Solsonès

Osona
Gironès 
-Pla de l’Estany 
-Selva Interior

Alt Maresme 
-Selva Marítima

Barcelonès Nord 
-Baix Maresme

Barcelona
Baix Llobregat-
Centre-Fontsanta

Baix Llobregat-
Delta-LitoralGarraf

B. M.

B. L. N.

Baix 
Penedès

V. Or.

B. V.

Alt Penedès

V. Oc. E.

V. Oc. O.

Altebrat

Baix Ebre

Montsià

Anoia

Garrotxa

Maresme

Tipus d’hospital

ICS Altres

d’alta tecnologia

de referència

general bàsic

(ídem aïllat)
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20 1.4 L’atenció primària
El model català ha funcionat per línies assistencials en les quals s’han creat xarxes de 
proveïdors. La xarxa d’atenció primària de salut presenta quatre elements destacats:

• Procés de reforma de l’atenció primària de salut

El procés de reforma s’inicia el 1985 (Decret 84/1985, de 21 de març) i culmina 
el 2003. Neix amb el propòsit de superar el model assistencial llavors existent, 
caracteritzat essencialment pel predomini gairebé absolut de l’atenció curativa a 
demanda de la població usuària, el treball individual dels professionals assistencials 
i la manca d’orientació de l’oferta assistencial cap a l’atenció al client. 

La reforma  va comportar la implantació progressiva d’un nou model més favo-
rable perquè l’atenció primària de salut pogués desenvolupar el seu paper com a 
primer esglaó d’accés de la població a l’assistència sanitària i transformar-se en un 
nivell assistencial qualitativament diferent, per tal d’integrar de forma equilibrada 
l’atenció preventiva, l’atenció curativa, l’atenció rehabilitadora i la promoció de la 
salut de la comunitat.

Els seus instruments estructurals bàsics van ser la delimitació d’un marc territo-
rial que permetés la sectorització operativa de la xarxa assistencial, mitjançant la 
creació de les àrees bàsiques de salut (ABS) i la progressiva implantació dels equips 
d’atenció primària (EAP). Les millores organitzatives que perseguia la implantació 
dels EAP se centraven en l’establiment de condicions de treball que facilitessin 
el treball en equip sobre la base d’una dedicació horària més àmplia per part dels 
professionals. Aquests requeriments són els que expliquen en bona mesura la dila-
tació en el temps de tot el procés.

• Diversificació de la provisió de serveis d’atenció primària

L’element més característic de la distribució de funcions possibilitada l’any 1990 
per la LOSC va ser la separació entre la provisió de serveis, d’una banda, i el 
finançament, la planificació i la compra d’aquests serveis, de l’altra. Aquest fet va 
donar lloc a  l’inici del procés de diversificació de la provisió dels serveis d’atenció 
primària, amb la consegüent permeabilitat a noves fórmules de gestió, com ara 
la  possibilitat de gestió per part d’entitats proveïdores d’atenció especialitzada o 
la gestió directa pels professionals (entitats de base associativa: EBA). Actualment, 
un 20% dels EAP no són gestionats per l’ICS.

• Introducció del contracte com a element de relació

La figura del contracte de serveis d’atenció primària donava resposta a la neces-
sitat de disposar d’un instrument que articulés la relació entre el CatSalut com 
a comprador dels serveis sanitaris i les entitats proveïdores d’aquests serveis. La 
contractació dels serveis d’atenció primària d’EAP es va iniciar l’any 1992 amb el 
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conveni signat amb l’entitat proveïdora SAGESSA, vinculada a diversos ajunta-
ments i consells comarcals de les regions sanitàries de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre, en relació amb els serveis d’atenció primària de l’àrea bàsica de salut de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. A partir d’aquest primer conveni, el procés de 
contractació es va estendre progressivament amb la signatura de nous contractes i 
convenis al llarg dels anys següents i amb la signatura, l’any 1993, del protocol de 
col·laboració mútua entre el CatSalut i l’ICS, recentment renovat amb l’aprovació 
pel Consell de Direcció del CatSalut, el 23 de març de 2009, del contracte progra-
ma CatSalut-ICS.

El contracte  és  la corretja de transmissió de les prioritats de la planificació sani-
tària perquè el seu clausulat fixa objectius assistencials per permetre, per exemple, 
definir la manera com s’han de prestar els serveis, operativitzar els objectius del 
Pla de salut o explicitar tàcitament a través seu el reconeixement de la cartera 
de serveis d’atenció primària i garantir-ne el compliment. També posa en marxa 
instruments de coresponsabilització sobre la despesa farmacèutica i estableix una 
despesa màxima assumible (DMA) a la qual es pot fer front en la mesura en què es 
potencia l’ús racional del medicament, s’adequa la medicació a les necessitats reals 
dels pacients i es fa una selecció eficient dels medicaments (per exemple, medica-
ments genèrics).

• Pla d’innovació de l’atenció primària i la salut comunitària

Al llarg dels últims anys s’han anat plantejant noves fites per a l’atenció primària. 
L’assumpció de les noves orientacions globalitzadores del concepte de salut i el 
procés continuat de canvis culturals, socials, tecnològics i científics en la nostra 
societat han fet que els diversos col·lectius que, d’una manera o l’altra, estan im-
plicats en l’atenció a la salut de la població hi hagin esmerçat contínuament nous 
esforços de progressió i millora.

En un context en què les bases conceptuals i organitzatives del model català 
d’atenció primària continuen sent apropiades per fer front a aquests canvis i per 
atendre les noves demandes de la població, l’operativització, en els propers anys, 
del Pla d’innovació de l’atenció primària i la salut comunitària (acaba de ser apro-
vat pel Consell de Direcció del CatSalut al novembre de 2009) haurà de donar 
respostes satisfactòries a les necessitats d’adaptació i millora dels nostres serveis 
d’atenció primària.  
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22 1.5 L’atenció sociosanitària
En l’àmbit sociosanitari s’aprofiten les conseqüències del pla de reforma hospitalària 
per adaptar hospitals que no formaven part de la XHUP i aprofitar-los per crear una 
xarxa sociosanitària. El Departament de Salut va crear el Programa Vida als Anys 
(PVAA) d’atenció a persones grans malaltes i malalts crònics, mitjançant l’Ordre de 
29 de maig de l’any 1986. Passa a ser interdepartamental quan, l’any 1988, es crea 
el Departament de Benestar Social.

Amb el PVAA es va fer un pas important per tal d’adaptar els serveis a les necessitats 
assistencials d’una població amb un fort índex d’envelliment, però també va incloure 
la promoció d’un model d’atenció biopsicosocial amb enfocament pluridisciplinari.  
El model d’atenció sociosanitari defensa la concepció global de la persona i la 
necessitat d’un enfocament integral, tant en la valoració de les necessitats com en 
la implementació dels programes d’intervenció. Aquest model és útil per a l’atenció 
a les persones grans malaltes, als malalts crònics amb dependència i a les persones 
amb una malaltia en situació terminal que necessiten cures pal·liatives.

L’atenció sociosanitària es regula mitjançant el Decret de creació de la xarxa de 
centres, serveis i establiments sociosanitaris (Decret 92/2002), on s’estableixen la 
tipologia i les condicions funcionals dels centres i serveis sociosanitaris i se’n fixen 
les normes d’autorització, i per l’Ordre que regula els estàndards de qualitat que han 
de complir. El 1999 es va començar la recollida sistemàtica d’informació a partir 
de l’anomenat CMBDSS, que ha permès obtenir informació longitudinal sobre els 
serveis sociosanitaris.

En l’àmbit d’atenció sociosanitària, Catalunya disposa de tres nivells d’intervenció 
que integren els dispositius següents:

Serveis d’hospitalització
Llarga estada

Mitjana estada (convalescència i cures pal·liatives)

Serveis d’atenció diürna  
ambulatòria

Hospitals de dia

Equips d’avaluació integral ambulatòria

Equips de valoració i suport
UFISS

PADES

•  En els serveis d’hospitalització de llarga estada podem diferenciar unitats especí-
fiques geriàtriques (el contingent més important), psicogeriàtriques per a perso-
nes amb malaltia d’Alzheimer i altres demències i per a persones amb malaltia 
psiquiàtrica crònica; llarga estada per a grans discapacitats, per a persones amb 
tuberculosi i amb sida.
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•  Els serveis d’hospitalització de mitjana estada es componen de diferents línies 
assistencials, com ara la convalescència i l’atenció subaguda, les cures pal·liatives o 
la mitjana estada per a malalts d’Alzheimer.

•  En l’atenció diürna ambulatòria en règim d’hospital de dia distingim vessants 
terapèutics i rehabilitadors, pal·liatius i per a persones malaltes d’Alzheimer i altres 
demències o amb malalties neurodegeneratives i dany cerebral.

•  L’atenció diürna ambulatòria per equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA) 
s’adreça a col·lectius geriàtrics, amb trastorns cognitius o en cures pal·liatives.

•  Els equips de suport al domicili del Programa d’atenció domiciliària equips de su-
port (PADES) tenen especialistes en neurorehabilitació (per a malalts neurològics 
amb dependència, lesions medul·lars o dany cerebral), sida i tuberculosi.

•  Els equips de suport a l’hospital de les unitats funcionals interdisciplinàries socio-
sanitàries (UFISS) són equips interdisciplinaris especialitzats que donen suport 
als diferents serveis de l’hospital d’aguts en la valoració i el control dels grups de 
pacients diana, que majoritàriament són la població geriàtrica i les persones amb 
malaltia terminal.

Es problemes de salut sociosanitaris han estat objecte d’un dels plans directors prio-
ritzats pel Departament de Salut1 per fer operatives les polítiques del Pla de salut, 
eina fonamental de què es dota el Govern per marcar les prioritats en matèria de 
salut. El Pla director sociosanitari (PDSS) és l’instrument que determina i concreta 
les línies directrius de les actuacions que cal desenvolupar en els àmbits de l’atenció 
de salut descrits anteriorment. 

1  El Departament de Sanitat i Seguretat Social va passar a anomenar-se Departament de Salut al maig 
de 2004. A tot el llibre es fa referència a la denominació actual de Departament de Salut.
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24 1.6  L’atenció a la salut mental  
i a les addiccions

En aquest àmbit hem de tractar en primer lloc l’atenció psiquiàtrica i de salut men-
tal, detallant les detallant les diferències entre l’atenció a adults i l’atenció a infants i 
joves, i a continuació l’atenció a les drogodependències.

El desenvolupament de l’atenció psiquiàtrica a Catalunya ha seguit un procés simi-
lar al produït a la major part de països desenvolupats. Tradicionalment, no estava 
integrada dins del règim de la Seguretat Social i depenia, en el nostre cas, de les 
diputacions provincials. Estava considerada més aviat com a assistència de benefi-
cència que no pas com a assistència sanitària. Els hospitals psiquiàtrics, a més de la 
funció estrictament sanitària, en complien d’altres com ara la de donar asil i la de 
guàrdia i custòdia. S’hi ingressaven per ordre judicial individus declarats “perillosos 
socials”. Aquesta vinculació amb l’Administració de justícia afegeix un grau més de 
complexitat a la gestió de les institucions psiquiàtriques.

A mitjan dècada dels setanta s’inicia a Europa el moviment de reforma psiquiàtrica, 
que comporta l’obertura dels hospitals psiquiàtrics, el règim obert dels malalts que 
hi ha ingressats i la reinserció i el tractament en la comunitat. Aquest moviment 
arriba a Espanya amb l’aprovació de la Llei general de sanitat 14/1986, de 25 
d’abril, quan s’estableix la integració de l’assistència psiquiàtrica dins del sistema sa-
nitari general (Sistema Nacional de Salut). El sistema sanitari català presenta, també 
en l’àmbit de l’atenció psiquiàtrica, la característica d’un sector públic més reduït 
amb relació al conjunt de l’Estat. Dels hospitals psiquiàtrics existents a Catalunya el 
1990, només dos eren de titularitat de l’Administració sanitària. 

Aquest mateix any es va formalitzar un conveni entre la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual la Generalitat assumia la gestió dels con-
tractes que la Diputació tenia establerts amb diferents entitats per atendre els malalts 
mentals de la província de Barcelona. El 1992 arriben els traspassos de competències 
en matèria de salut mental de les altres diputacions catalanes (Tarragona, Lleida i 
Girona). Paral·lelament, es posa en marxa, l’any 1989, una xarxa d’atenció específica 
als infants i adolescents amb problemes de salut mental que en quedaven exclosos, ja 
que els recursos anteriors estaven dedicats, exclusivament,  a l’atenció de la població 
adulta. 

L’any 1999, el Decret 213/1999, de 3 d’agost, crea la Xarxa de salut mental, que es 
conforma majoritàriament amb un conjunt d’institucions beneficoprivades sense 
finalitat de lucre, organitzacions religioses, associacions de professionals i cooperati-
ves de treballadors. El Decret tipifica els diferents dispositius que formen la xarxa de 
salut mental, un veritable subsistema molt complex dins del sistema sanitari català, 
i diferencia els recursos en funció de la població que s’ha d’atendre (infantil i juvenil 
o població adulta), organitzats al voltant de tres nivells assistencials bàsics.
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Atenció especialitzada 
ambulatòria de suport a 
l’atenció primària de salut 

Centres de salut mental

Atenció hospitalària

Serveis d’urgències psiquiàtriques

Serveis d’hospitalització d’aguts

Serveis d’hospitalització de subaguts

Serveis d’hospitalització de mitjana estada psiquiàtrica

Serveis d’hospitalització de llarga estada psiquiàtrica

Serveis d’hospitalització parcial

Serveis d’internament en la comunitat

Serveis d’atenció en unitats polivalents en la comunitat

Comunitats terapèutiques

Rehabilitació psiquiàtrica 
comunitària

Centres de dia de rehabilitació comunitària

Centres d’inserció laboral

Pel que fa a l’organització de l’atenció a les drogodependències, l’evolució i la con-
ceptualització del fenomen en determinen els canvis. Les conductes addictives ac-
tualment ja són acceptades per la comunitat científica com un trastorn mental, però 
havien estat considerades fins fa poc com un defecte moral, una falta de voluntat, 
una patologia sociofamiliar o una automarginació. Per aquest motiu, els primers ser-
veis  surten de la xarxa social mateixa, a partir de les iniciatives de diferents entitats 
municipals i privades sense finalitat de lucre, més properes a l’àmbit social i de la 
beneficència que al sanitari. 

La Xarxa d’atenció a les drogodependències de Catalunya (XAD) es va constituir de 
forma específica i professionalitzada per donar una atenció integral a les persones 
amb trastorns relacionats amb el consum de substàncies psicoactives. Està integrada 
per centres dependents de diversos organismes (administracions locals, organitza-
cions no governamentals, Institut Català de la Salut). Les seves activitats estan coor-
dinades per l’ l’Òrgan Tècnic de Drogodependències (OTD), creat el 1986 com un 
dels elements clau de desplegament de la pionera Llei 20/1985, de prevenció i assis-
tència en matèria de substàncies que poden generar dependència. L’OTD treballa en 
col·laboració amb el Departament de Benestar i Família pel que fa a les comunitats 
terapèutiques i els programes de reinserció. Des del punt de vista funcional, la XAD 
ha quedat estructurada en quatre nivells assistencials:
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26 •  1r nivell. Atenció primària sanitària i social. Diagnòstic de la detecció precoç i de 
consumidors de risc.

•  2n nivell. Centres d’atenció i seguiment (CAS) a les drogodependències. Tracta-
ment especialitzat en règim ambulatori amb equips multidisciplinaris. 

•  3r nivell. Unitats hospitalàries de desintoxicació (tractament de la síndrome 
d’abstinència), comunitats terapèutiques (tractament de llarga estada en règim 
residencial orientat a la inserció social del pacient).

•  4t nivell. Centres i programes de reinserció.

L’atenció a les drogodependències va mes enllà de la assistència i engloba altres 
àmbits d’actuació d’importància rellevant com ara prevenció, reducció de danys, 
reinserció, docència i investigació i, finalment, planificació, ordenació i coordinació 
amb altres departaments i organismes.

Les actuacions prioritzades pel Departament de Salut amb relació a la salut mental 
es recullen en el Pla director de salut mental i addicions, que reconeix l’elevada 
prevalença dels trastorns mentals (al llarg de la vida és del 20% en homes i del 27% 
en dones) i la gran càrrega personal, familiar i social que generen. Posa èmfasi en 
la promoció i la prevenció de la salut mental, amb la implementació de models 
d’atenció de base comunitària i multidisciplinària, i en la garantia d’una atenció 
adequada tant a les persones amb trastorns mentals greus com a les seves famílies. 
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1.7 Altres assistències
A banda de les línies assistencials anteriors, hi ha un grup d’altres prestacions sanitàries 
addicionals, com ara:

•  Rehabilitació

•  Transport sanitari

•  Oxigenoteràpia

•  Tractament de la insuficiència renal.

Les respectives característiques bàsiques es tracten al capítol 8.5, amb especial re-
ferència al sistema de pagament.

Nota. Els autors agraeixen la col·laboració, en diferents apartats, de Carmen Caja, David Magem, 
Cristina Molina, Ivan Planas i Toni Ponsà. 
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2.1  Marc general dels sistemes  
de pagament

Un sistema de pagament és una sèrie d’instruments que usa un finançador per com-
pensar un proveïdor per la prestació d’uns serveis.

El cas que ens ocupa és l’activitat sanitària de finançament públic. Es tracta d’un 
entorn d’una certa complexitat, tant per la multiplicitat d’agents implicats, amb in-
teressos no sempre coincidents, com per la diversitat d’activitats que són objecte de 
compensació. Aquesta complexitat no exlou, però, la possibilitat de detallar les bases 
teòriques de forma senzilla, donant resposta a les set preguntes clau:

Pregunta Concepte

Per què? Quins són els objectius que es busquen amb els sistemes de pagament.

Qui?
Descripció de qui paga en un sistema de pagament, funció que correspon  
al finançador.

On?
Descripció de qui rep el pagament, i si el rep cada proveïdor de serveis  
individualment o el rep a través d’una integració de proveïdors.

Què?
Unitats de mesura dels serveis prestats que reemborsa el finançador  
(pressupostos, actes assistencials, casos atesos o pagament per càpita).

Quan?
Moment en el temps en què es fixa el pagament  
(prospectivament o retrospectivament). 

Quant? Imports que es paguen per l’assistència sanitària (fixos o variables).

Com? Detall de tots els elements de qualitat vinculats a l’assistència sanitària.
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32 2.2  Per què? Els objectius dels sistemes  
de pagament

Els sistemes de pagament són un instrument fonamental per a l’assoliment de les 
polítiques sanitàries, tot i no ser l’única eina disponible d’un arsenal que inclou le-
gislar, organitzar i proporcionar incentius financers. Per il·lustrar-ne  la importància 
amb un exemple, les reformes del sistema de salut que es plantegen als Estats Units 
tenen com a primera recomanació la reforma del sistema de pagament. 

Els objectius de les polítiques sanitàries van adreçats a assolir una assistència sani-
tària que compleixi requisits exigibles a qualsevol bé o servei, que en l’àmbit sanitari 
es poden traduir en:

1.  Qualitat: té moltes traduccions concretes en l’assistència sanitària. Per exemple, 
vetllar per la promoció de la salut i la prevenció de malalties, estalviar reingressos, 
complicacions o mortalitat evitables o garantir l’equitat d’accés de la població.

2.  Accessibilitat: generar incentius per donar resposta a les necessitats de la població, 
en especial allà on les prioritats de la població no coincideixen amb les prioritats 
estrictament sanitàries. Ens referim al confort vinculat a reduir llistes o propor-
cionar elements d’hoteleria competitius amb l’assistència privada.

3.  Eficiència: el creixement dels diners públics té limitacions estructurals i, a més, 
ens trobem en un entorn de progrés tècnic en què apareixen constantment 
alternatives assistencials, sovint de preu elevat. Tot allò que incentiva l’eficiència i 
contribueix a limitar el creixement de la despesa permet garantir la sostenibilitat 
del sistema. 

Aquests tres elements són les mesures que aplicarem als diferents sistemes teòrics. 
Com en el cas de qualsevol altre bé o servei, aconseguir un producte que reuneixi 
alhora tots els requisits és extraordinàriament difícil, però és l’objectiu últim de 
qualsevol sistema.

Alguns dels objectius tècnics més concrets que cal avaluar per acostar-nos a 
l’objectiu són:

•  La relació entre els nivells de qualitat prestats i la despesa sanitària, d’una banda, i la 
relació entre la qualitat i els costos dels proveïdors, de l’altra, per saber si són òpti-
mes o no. La darrera comparació requereix sistemes d’informació sobre costos dels 
proveïdors i la metodologia de càlcul associada per poder avaluar-la amb precisió.

•  Altres factors que impedeixin al proveïdor assolir nivells òptims (com, per exem-
ple,  la medecina defensiva o la captura de pacients en nivells assistencials inade-
quats), tenint en compte la seva autonomia, la capacitat negociadora i el nivell de 
competència entre proveïdors. 
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•  Les regulacions establertes per la normativa vigent, en particular el funcionament 
dels mecanismes de pagament i les característiques del finançador, per garantir 
que no impedeixin assolir nivells òptims de qualitat i d’eficiència. Els canvis 
normatius de les estructures dels sistemes de pagament poden tenir el potencial 
d’incrementar la qualitat i/o reduir (o almenys controlar) els costos dels sistemes 
de salut.  
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34 2.3 Qui? El finançador del sistema
Diferents sistemes institucionals tenen diferents definicions de qui és qui paga i 
quins són els seus límits de responsabilitat. Un sistema sanitari d’accés universal fi-
nançat per impostos és diferent d’un sistema de drets basats en cotitzacions laborals. 
D’altra banda, un sistema universal es pot vehicular a través d’un sol finançador o 
de múltiples asseguradores en competència.

En el model català hi ha un finançador únic, amb funcions separades tant de pro-
visió de serveis com de planificació sanitària. En el model català el finançador no 
està limitat per la titularitat de les entitats que presten l’assistència sanitària pública, 
sempre que es compleixin les definicions normatives que garanteixen estàndards de 
qualitat en l’atenció prestada. 
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2.4  On i què? On es cobra i en quines 
unitats es paga

Els proveïdors de serveis són els qui cobren per prestar assistència sanitària. Els 
proveïdors tendeixen necessàriament a maximitzar els seus beneficis, però no hi ha 
cap raó perquè aquests siguin exclusivament monetaris. En funció de l’estructura de 
proveïdors, condicionada pel sistema de pagament vigent, també es poden incorpo-
rar elements socials a la maximització. 

Interessa saber especialment si els proveïdors de cada línia assistencial reben el 
pagament individualment o si el rep un organisme que integra els diferents nivells 
assistencials. És un element clau per saber fins a quin punt poden internalitzar els 
beneficis socials en el seu funcionament i per conèixer quins són els conceptes que 
es poden reembossar.

Quan es paga individualment cada proveïdor, es poden donar ineficiències vincu-
lades a una competició per captar activitat que es troba en la intersecció d’espais 
on el producte o servei que ha de prestar cada proveïdor resulta difícil de definir. 
És per aquest motiu que actualment els sistemes sanitaris tendeixen a models on es 
finança la integració de serveis, a partir de la prestació dels diferents proveïdors que 
conflueixen a l’entorn d’un projecte o d’un territori. Això porta alguns sistemes a 
orientar la contractació cap a la millora del nivell de salut de la comunitat.

A continuació es detallen diferents conceptes reembossables en funció del nivell 
d’integració i, en el cas dels proveïdors individuals, exemplifica els conceptes en els 
casos concrets de l’atenció primària i l’atenció hospitalària:

Concepte reembossat
Proveïdors individuals

Proveïdors integrats
Ambulatoris Internament

Pressupostos Pressupost Pressupost Pressupost

Actes  
assistencials

Visites/contactes Dies d’estada

—
Casos atesos  
ponderats

Episodis Altes

Pagament  
per càpita

Càpita — Càpita
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36 Cal tenir present que el finançador pot contractar diferents línies de serveis amb 
diferents sistemes de pagament i això pot generar un conflicte d’interessos entre 
proveïdors, quan aquests intenten maximitzar beneficis. Per exemple, el fet de 
pagar per càpita en l’atenció primària xoca frontalment amb el pagament per cas de 
l’atenció hospitalària. Aquests conflictes els ha de solucionar el finançador. També es 
poden donar conflictes dins dels proveïdors: el pagament per cas a un hospital xoca 
amb el pagament per salari fix als professionals del mateix hospital, la que aquest no 
incentiva el professional a produir més.

A continuació detallem els models individualment:

• Pagament per pressupost

Els proveïdors reben una quantitat pactada durant un període determinat. La 
quantitat és independent del nombre de pacients atesos o del nombre de serveis 
efectuats. 

• Pagament per acte

En aquest sistema el proveïdor és remunerat per cada acte, sigui una visita o una 
estada.  En aquest sistema es pacta una cartera de serveis entre proveïdor i fi-
nançador, que pot ser més o menys exhaustiva segons el nivell d’informació i els 
beneficis previstos. Les activitats no incloses en la cartera no es remuneren.

• Pagament per cas

En aquest sistema es paga als centres pel nombre de casos atesos en funció de la 
complexitat que presenten. La complexitat s’avalua segons eines d’agrupació de 
casuística, que detallem al capítol 9.

• Pagament per capitació

En aquest sistema els proveïdors reben una quantitat pactada per cada persona 
que queda al seu càrrec, amb diferents ponderacions en funció de la propensió a 
consumir recursos de la respectiva població de referència.   
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2.5 Quan i quant?  
La quantitat i el moment en què aquesta es determina es detallen a continuació:

Moment del pagament Imports fixos Imports variables

Prospectiu Model prospectiu pur ... amb ajustos retrospectius

Retrospectiu — Model retrospectiu

Hi ha dos models purs: 

•  Els models on les quantitats que s’han de percebre es fixen abans (prospectius). En 
principi van associats a imports fixos.

•  Els models on les quantitats que s’han de percebre es fixen després (retrospectius). 
Sempre van associats a imports variables. 

Però mentre que el pagament retrospectiu sempre és variable (no té cap lògica fer 
un pagament retrospectiu d’imports fixos!), és molt difícil que un pagament pros-
pectiu sigui purament fix. Hi ha diferents elements que, en la pràctica, fan que els 
models prospectius hagin de rebre ajustos retrospectius. Per exemple, per respondre 
a l’increment de costos vinculats a les condicions catastròfiques que apareguin alea-
tòriament. O, per exemple, per donar resposta àgil a l’aparició de noves teràpies que 
incrementen els costos però són professionalment i socialment reclamades.

En un sistema prospectiu els paràmetres i els pressupostos es determinen ex-ante. 
En aquests sistemes és important que hi hagi una relació estreta entre proveïdors i 
finançadors, sobretot pel que fa a la relació entre costos i pagament, tant en la con-
tractació ordinària com en els reembossaments marginals, que haurien de concordar 
amb els costos marginals esperats. Aquests sistemes tenen més incentius per estimu-
lar l’eficiència i molts atractius per al finançador gràcies a l’alt potencial de conten-
ció de costos. El risc que tenen és que, perseguint l’eficiència, el proveïdor estalviï 
a costa de la quantitat i/o de la qualitat de l’atenció prestada. Per exemple, forçant 
altes, amb el consegüent perill de complicacions i reingressos. 

Els sistemes fixos tenen una ressonància amb el pagament prospectiu. Des del 
punt de vista dels proveïdors impliquen rebre una quantitat fixa ex-ante i, per tant, 
hi ha incentius per reduir els costos marginals, ja que els beneficis marginals són 
nuls. Es tendirà a reduir el nombre i la intensitat de les activitats, amb un potencial 
deteriorament de la qualitat. Des del punt de vista del finançador són molt útils en 
moments de contenció de costos, ja que la despesa es determina ex-ante.
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38 En principi, per tant, el pagament prospectiu és un pagament fix. Però en deter-
minades ocasions es poden acabar excedint els pressupostos assignats i això obliga 
el finançador a establir mesures correctores per neutralitzar l’excés de despesa (pot 
ser en el mateix exercici comptable o en el posterior). Això dependrà de la capacitat 
financera i dels sistemes d’informació (si permeten o no conèixer amb agilitat les 
desviacions). Per això els models prospectius sovint acaben associats a algun element 
variable retrospectiu o a pactes d’increments d’activitat per als anys següents.

En un sistema retrospectiu les despeses dels proveïdors es reembossen ex-post de 
forma total (o parcial en alguns sistemes). Com que el reembossament es basa en 
costos reals, els proveïdors no tenen cap incentiu per contenir costos. Fins i tot 
poden tenir incentius per incrementar-los i així fer créixer els seus ingressos. És un 
sistema que, evidentment, en principi no incentiva l’eficiència tècnica.

Els sistemes variables impliquen que els proveïdors produiran fins que els ingressos 
marginals igualin els costos marginals. La producció, per tant, depèn dels ingressos 
marginals (preus) amb relació al cost marginal de producció. Si els preus són elevats 
poden comportar un increment de producció no sempre desitjat. Per al finançador 
aquest sistema implica un pressupost inicial pràcticament il·limitat i, per tant, amb 
poques possibilitats de contenir costos. Per això els sistemes existents que financen 
un nombre determinat d’activitats (amb risc de sobreproducció) tendeixen a incor-
porar “sostres” pressupostaris màxims a l’activitat i transfereixen risc del finançador 
al proveïdor. L’objectiu és evitar la infra/sobreproducció mantenint el pressupost 
assignat. 
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2.6 Què, quan i quant!
La relació entre els models i les unitats de pagament es presenta seguidament:

Concepte reembossat Model prospectiu amb ajustos Model retrospectiu pur

Pressupostos
Pressupost (amb ajustos retros-
pectius)

—

Actes  
assistencials

Pagament per actes (amb regu-
lacions)

Pagament per actes

Casos atesos  
ponderats

Pagament vinculat a l’avaluació 
(ponderada)  
dels casos atesos

Pagament vinculat a 
l’avaluació (ponderada)  
dels casos atesos

Pagament  
per càpita

Pagament per càpita (amb 
ajustos retrospectius)

—

Seguint el raonament de l’apartat anterior, quan avaluem els diferents conceptes que 
es poden reembossar, ens trobem que, per regla general, quantitat i costos van en 
direccions oposades:

 •  Unitats reembossables que ajuden a controlar costos, però que en el l’intent  
tendeixen a limitar els volums d’activitat:

Els pagaments per pressupost, en principi, controlen molt bé la despesa però 
poden caure en els retalls d’activitat que generen automàticament un benefici. El 
risc de  fer menys activitat es pot corregir si s’acompanya d’incentius a la produc-
ció d’ajust retrospectiu. Hi ha marge de millora de l’eficiència si es milloren els 
processos interns, però depèn de la voluntat de col·laboració.

Els pagaments per càpita generen incentius per reduir costos maximitzant els 
beneficis. A diferència del pagament per cas, no hi ha cap incentiu per incremen-
tar l’activitat: el proveïdor té assegurats uns recursos i tots els retalls de costos que 
assoleix es transformen en benefici. Cal vetllar, doncs, perquè el retall de costos 
no s’estengui a retallar activitat realitzada i això comporti una precarització de la 
qualitat de l’assistència sanitària prestada. El sistema no funciona si no es comple-
menta amb l’avaluació a partir d’indicadors qualitatius.

•  Unitats que no limiten l’activitat i, per tant, en principi no ajuden a controlar 
costos:
Els pagaments per acte són clarament inflacionistes, ja que com més serveis més 
remuneració. Per tant, tret que es delimiti un pressupost final global, es poden 
produir processos de demanda induïda, ja que els proveïdors tendiran a maximit-
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40 zar beneficis amb el mateix cost. Això fa que amb aquest model sigui molt difícil 
assolir un control de despesa si no s’acompanya de mesures limitadores (sostres 
reembossats, marginalitat).

El pagament per cas també comporta el mateix risc que el pagament per acte. 
Incrementa l’activitat, però alhora també millora la productivitat i queda el dubte 
de si finalment genera o no demanda induïda. Però quan el pagament per cas es 
fa ponderat en virtut de l’assignació de cada cas a un grup d’isocost, s’aconsegueix 
introduir-hi un cert fre. De tota manera, tret que es pacti una quantitat monetària 
total, aquest sistema pot incrementar molt els costos esperats pel finançador.

Després de considerar els diferents ajustos, les regulacions i les ponderacions perti-
nents, trobem els models següents: 

• Pagament prospectiu per pressupost (amb ajustos retrospectius)

Els pagaments per pressupostos sempre són fixos i coneguts anticipadament pel 
finançador i el proveïdor. El problema d’aquest tipus de pagament, des d’un punt 
de vista financer, és ajustar correctament el pressupost a la despesa, ja que les even-
tuals desviacions hauran de ser corregides pel finançador. Així, tot i que la despesa 
es coneix ex-ante, no sorprèn que calguin ajustos ex-post que facin que el sistema 
acabi tenint elements retrospectius.

• Pagament per actes (amb regulacions)

És un sistema de pagament variable que pot tenir base prospectiva o retrospectiva. 
Els sistemes basats en estades normalment són ineficients ja que tendeixen a incre-
mentar els actes facturables i facturats o, en el cas dels hospitals, l’estada mitjana. 
És per aquest motiu que cal incloure-hi regulacions, com ara un màxim d’estada 
mitjana compensable. 

• Pagament per cas ponderat

És un sistema generalment prospectiu on el pagament per cas no té neces-
sàriament en compte els costos reals dels pacients, si no hi ha un bon sistema 
d’informació de costos al darrere, amb metodologies d’imputació consensuades.

El risc del sistema és la tendència a tractar pacients relativament més sans (selec-
ció adversa) per intentar maximitzar beneficis. En casos extrems, la maximització 
de beneficis portaria a economitzar proves complementàries o forçar altes pre-
matures. També crea el risc de codificació de pacients incorrecta amb l’objectiu 
d’incrementar el cost relatiu aparent. Per això, aquests sistemes sempre han d’anar 
acompanyats d’auditories de la codificació.

• Pagament per capitació

És un sistema prospectiu que dóna la possibilitat d’estimular la promoció de la 
salut i la prevenció de la malaltia, que en teoria és més rendible i evita ingressos 
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innecessaris. En aquest sentit tendeix a una disminució dels costos ja que ha 
d’eliminar els tractaments innecessaris.

Per tant, des del punt de vista del finançador permet instaurar millores en els ele-
ments de salut poblacional i des del punt de vista financer permet conèixer ex-ante 
la despesa esperada en el període. Però té riscos evidents, com les condicions catas-
tròfiques que fan que les despeses de determinats pacients superin amb escreix la 
compensació esperada (i obliguen el finançador a respondre-hi subsidiàriament). 
O la selecció de les persones en funció del risc esperat, intentant que només les 
persones sanes (i que no gastaran) es quedin a la seva càpita.  
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42 2.7 Com? La qualitat assistencial
L’element qualitatiu de l’assistència aflora en qualsevol de les alternatives de model.  
Els punts més destacats per avaluar-ne el nivell són:

•  Disponibilitat de sistemes d’informació de l’activitat de qualitat, que permetin 
calcular indicadors amb relació a l’assistència prestada.

•  Disponibilitat de sistemes d’informació de costos de qualitat, que permetin 
conèixer l’eficiència de la despesa.

•  Inclusió dels indicadors explícitament en els contractes de contraprestació per 
l’assistència (i el nivell d’impacte que té el fet d’incloure’ls en les decisions dels 
proveïdors).

Amb relació als indicadors qualitatius, n’hi ha moltes definicions, però la majoria 
entren en els àmbits següents: 

•  Prevenció de la malaltia: els formats d’aquests indicadors són taxes 
d’hospitalització per patologies sensibles a un millor control per part de l’atenció 
primària, com ara la hipertensió, la diabetis o l’MPOC. Tot plegat amb els ajustos 
estadístics pertinents, en particular per l’estructura d’edat de la població.

•  Assistència prestada (en l’àmbit hospitalari): taxes de mortalitat ajustades per a 
determinades patologies amb variabilitat empíricament observada i no explicable 
pels ajustos estadístics convencionals (hemorràgia gastrointestinal, craniotomia...);  
avaluació de l’assoliment de la massa crítica en determinats procediments amb un 
gradient significatiu de supervivència en funció del volum d’intervencions practi-
cades (resecció de pàncrees o ACTP).

•  Seguretat del pacient: es relaciona bàsicament amb complicacions de l’assistència i 
aparició de patologies iatrogèniques.

•  Idoneïtat de l’assistència: taxes d’activitat ajustades de patologies amb discrecio-
nalitat elevada entre territoris (no explicada per prevenció) que poden posar de 
manifest pràctiques ineficients; taxes de reingressos per complicacions (principal-
ment en sistemes de pagament per cas, però no en pagaments per acte, pressupost 
o càpita).

•  Accessibilitat als serveis: taxes d’activitat i temps previ en llista d’espera per a pato-
logies bàsiques en les quals no hi hauria d’haver diferències significatives, després 
d’ajustar-les per les variables explicatives que calgui. 
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2.8 Síntesi
Assolir un model perfecte és utòpic. Qualsevol model que s’hi acosti, amb el pas del 
temps anirà consolidant “perversions”, tan interessades per part dels agents impli-
cats com incidentals en els canvis produïts en l’assistència sanitària. Per això, en la 
pràctica, els sistemes tenen ajustos fins. S’acostumen a usar simultàniament diversos 
sistemes de pagament, ja que combinar-los permet potencialment maximitzar-ne les 
virtuts i  minimitzar-ne els efectes perversos. 

De totes maneres, les polítiques sanitàries, sigui quin sigui el sistema de pagament, 
han de procurar que en tot moment es mantinguin els nivells de qualitat alhora que 
es faciliten els mecanismes necessaris per a una correcta integració de serveis en el 
marc del sistema sanitari en conjunt. Això es pot fer mitjançant la coordinació de 
proveïdors o posant el pacient com a eix del sistema. 

També és essencial el desenvolupament de sistemes d’informació de qualitat, tant 
de l’assistència prestada (capítol 9, Evolució dels sistemes d’informació com a eina 
de suport als sistemes de pagament) com dels costos generats en la prestació de 
l’assistència.





Capítol 3 

El model UBA  
(unitat bàsica assistencial)
Carme Casas i Montse Llavayol
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3.1 La XHUP i el concert 
Com s’ha detallat al capítol 1, des de les transferències en matèria sanitària a la 
Generalitat de Catalunya, l’any 1981, es configura un escenari per a la provisió 
d’atenció especialitzada a malalts aguts constituït pels centres de titularitat pública 
transferits i per un conjunt de centres de diverses titularitats que complementen la 
provisió de serveis hospitalaris necessaris per a l’atenció pública. 

Aquesta peculiaritat del sistema català de coexistència de centres amb diverses titula-
ritats fa necessària la creació de la Xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP). 
El 15 de juliol de 1985 s’aprova el Decret 202/1985, de creació de la XHUP, amb 
l’objectiu fonamental d’assolir una ordenació hospitalària que permeti l’adequada 
homogeneïtzació de les prestacions assistencials, així com la utilització òptima dels 
recursos humans i materials.

La XHUP va ser el instrument que va contribuir en gran manera a millorar l’equitat 
geogràfica i assistencial dels malalts de Catalunya. La seva creació va implicar inte-
grar en una mateixa xarxa assistencial tots els centres hospitalaris independentment 
de la titularitat jurídica. Inicialment estava formada per 64 centres i sumava un total 
de 15.500 llits.

L’heterogeneïtat de titularitats dels centres integrants de la XHUP, la diversitat es-
tructural d’aquests i el caràcter diferencial dels serveis assistencials que prestaven van 
fer que calgués establir un sistema de concertació que identifiqués els serveis objecte 
de compra i que establís un sistema de contraprestació econòmica. Amb aquest nou 
sistema de concertació es pretenia canviar la relació existent entre el proveïdor i el 
finançador de serveis sanitaris. 
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48 3.2 La base del sistema de pagament
En un primer moment es va quantificar l’activitat dels centres hospitalaris i es va fer 
palesa la necessitat d’adoptar noves mesures de regulació dels concerts per a  la pres-
tació dels serveis sanitaris, que fins aleshores era regulada per l’Ordre de 20 de nov-
embre de 1981. Per aquest motiu es va aprovar l’Ordre de 25 d’abril de 1986, sobre 
assistència sanitària concertada, que tenia com a objectiu principal l’establiment de 
concerts per a la prestació de serveis sanitaris amb entitats públiques o privades titu-
lars d’hospitals, centres o serveis que es consideressin necessaris per complementar 
les atencions sanitàries i assistencials no cobertes a través dels centres i serveis dels 
quals és titular l’Institut Català de la Salut (ICS).

El sistema de pagament dels concerts hospitalaris tenia l’objectiu de millorar 
l’eficiència dels hospitals mantenint-ne la qualitat assistencial. La unitat de paga-
ment dels concerts esmentats estava determinada per cada pacient atès en les moda-
litats d’hospitalització i ambulatòria.

Amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’any 1986 es va definir un sistema de 
pagament prospectiu, que tenia com a pilars fonamentals:

-  Establir una unitat d’equivalència, la unitat bàsica assistencial (UBA).

-  Definir els nivells estructurals dels hospitals.

A causa del gran pes que tenia el concepte d’internament en el model del moment, 
es va partir de l’estada hospitalària fent-ne l’equivalència en l’UBA.

L’UBA era l’indicador que recollia l’activitat global dels hospitals. Tenia com a 
objecte traduir les diferents mesures de l’activitat hospitalària a una sola unitat de 
mesura. Aquestes mesures feien referència a:

-  estada mitjana

-   percentatge d’ocupació

-  índex de rotació

-   nombre de consultes

-  ràtio de primeres visites i visites successives 

-  visites urgents

-  nombre d’intervencions

-  durada mitjana de la intervenció 

Les estades es van modular per un factor indirecte d’eficiència, com era l’estada 
mitjana, sense tenir en compte la casuística de pacients tractats. 
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3.3 Els detalls del sistema de facturació
L’hospitalització es facturava en funció del nombre d’estades que el pacient feia a 
l’hospital. Per estada s’entenia el conjunt de la pernoctació i el temps corresponent 
al subministrament d’un àpat principal (dinar o sopar). En el moment en què es 
crea aquesta unitat, l’hospital era un dispositiu bàsicament d’internament. Per tant, 
l’UBA es feia equivalent a una estada i els altres actes assistencials hi eren referits.

L’activitat ambulatòria es quantificava segons els criteris següents:

•  Primera visita: 40% de la tarifa per estada. Es considerava primera visita el primer 
contacte, indicació i realització d’exploracions i la visita de comprovació d’aquestes 
exploracions.

•  Visita successiva: 20% de la tarifa per estada. Es considerava visita successiva aque-
lla en què el pacient era objecte de seguiment a partir dels resultats de la primera 
visita.

•  Urgència: 50% de la tarifa per estada. Es considerava urgència únicament 
l’assistència urgent ambulatòria. L’assistència d’urgències prolongada durant 12 o 
més hores podia ser acreditada com a estada en substitució de la urgència ambula-
tòria. No es podien acreditar simultàniament estada i urgència ambulatòria.

•  Intervenció ambulatòria: 75% de la tarifa per estada. Es considerava intervenció 
ambulatòria aquella que requeria com a mínim anestèsia local i que no generava 
estada hospitalària.

•  Hospitalització de dia: 75% de la tarifa per estada. L’hospitalització de dia 
s’entenia aplicable només a malalts inclosos en programes de sèrum i quimioterà-
pia o altres que es poguessin aprovar amb una estada mínima de 4 hores i màxima 
de 12 hores.

1 UBA = 1 ESTADA
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El valor de les unitats de pagament de les prestacions dels centres s’establia amb una 
tarifa per a cada nivell, amb la qual cosa es feia necessari classificar els centres per 
nivells. Es va assignar a cada nivell hospitalari un preu per estada.

L’Ordre de 23 d’abril de 1986 establia els nivells següents dels centres inclosos en la 
XHUP:

•  Nivell A: hospitals generals bàsics. La dotació dels hospitals d’aquest nivell havia 
de ser l’adequada per atendre aproximadament les quatre cinquenes parts de la 
demanda hospitalària d’una població de referència.

•  Nivell B: hospitals de referència. Hi havia d’haver un hospital d’aquest nivell per 
cada àrea amb una població de referència de 400.000 habitants. Per raons d’accés 
o de capacitat del centre, hi podia haver un hospital d’aquest nivell en una àrea 
amb una població més gran o més petita.

•  Nivell C: hospitals de referència amb serveis i equipaments d’alta tecnologia. 
Aquests centres eren sempre hospitals generals amb especialitats i equipaments 
que, pel fet de tenir un cost o una complexitat alts o una freqüència d’utilització 
baixa, es classificaven com d’alta tecnologia. En el conjunt de la XHUP hi havia 
un hospital de nivell C per cada milió i mig d’habitants. 

Excepcionalment, es podia ubicar una especialitat o equipament d’alta tecnologia en 
un hospital de nivell B quan, per criteris de demanda, quedés suficientment justificat.

La normativa perseguia una distribució més racional dels llits, que estaven exces-
sivament concentrats en el nivell C. Així, es fixava que el nombre màxim de llits 
dels hospitals de nivell C seria un 25% del total de llits del centres que integraven 
la XHUP, en lloc del 34,7% preexistent. Pel que fa al nivell B,  es fixava un valor 

Estada  
hospitalària

Hospitalització  
de dia

Intervenció  
ambulatòria

 
Urgència

 
Primera visita

 
Visita successiva

1

1

0,75

0,75

0,5

0,4

0,2

0 1

Gràfic 1.  Equivalències dels actes assistencials.
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màxim del 35%, lleugerament superior al 32,0% previ. Aquest canvi havia de per-
metre que el nivell A passés del 33,3% preexistent a un mínim del 40%.

Un cop definida la unitat bàsica i els nivells hospitalaris, es determinaven els factors 
moduladors o reguladors de l’activitat contractada: 

•  En el cas de l’hospitalització, l’activitat es modulava per l’estada mitjana.

•  En el cas de l’activitat ambulatòria, s’establia un percentatge d’aquesta activitat 
sobre el total de l’activitat. 

Al mateix temps, s’establia una distribució del pagament en una part fixa, que dona-
va estabilitat econòmica als centres, i una part variable, en funció de l’activitat duta 
a terme, que es regularitzava al final de l’exercici.

Generals bàsics

Referència

Alta tecnologia

Gràfic 2.  Percentatge de distribució dels llits de la XHUP per nivell  
hospitalari

Previ

Objectiu
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52 3.4  Impacte dels canvis assistencials sobre 
el model

El canvi de model en l’atenció hospitalària, caracteritzat per la importància creixent 
de l’activitat ambulatòria, el desenvolupament d’alternatives a l’hospitalització 
convencional i l’aparició de noves tècniques i tecnologies d’alta complexitat, va 
fer necessària una readaptació del sistema UBA que permetés reconèixer millor les 
activitats i les estructures diferencials. És per això que posteriorment, i a causa d’una 
insuficiència financera de les entitats, es van definir cinc nivells de tarifes (nivell A, 
nivell A/B, nivell B, nivell B/C i nivell C) i es van incorporar un seguit de progra-
mes especials (l’any 1992 hi havia al voltant de setanta programes que van passar 
a ser prop de 140 al cap de quatre anys) valorats en termes d’activitat o de pressu-
post. Amb el temps aquests dos factors, majoritàriament, van acabar provocant una 
distorsió del sistema UBA. 

U
B

A

Gràfic 3. Evolució de les UBA 1988-1996
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La millora dels sistemes d’informació, amb la recollida sistemàtica del conjunt 
mínim bàsic de dades de l’alta hospitalària (CMBD-AH) als hospitals d’aguts, va ser 
un factor més que va accelerar la implantació d’un nou model de pagament.

Gràfic 4. Evolució percentual de les UBA 1986-1996

UBA ambulatòriesUBA hospitalàries UBA programes
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Nota: les dades dels anys 1986-87 no inclouen informació dels hospitals de l’ICS.
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54 3.5 Necessitat de canvis 
L’evolució del sistema UBA va ser provocada per diversos factors:

Primerament, el canvi de model que es va produir en assistència hospitalària va fer 
que l’equivalència UBA quedés superada en àmbits com els següents:

•  la disminució de les estades basada en un concepte d’eficiència mitjançant la dis-
minució de l’estada mitjana, 

•  el desenvolupament de noves tècniques ambulatòries com ara un hospital de dia 
més ben definit o la cirurgia major ambulatòria,

•  la integració de l’activitat especialitzada de l’atenció primària de salut, que va com-
portar un increment del volum d’activitat ambulatòria de consulta externa, 

•  la consolidació de  l’atenció d’urgències com una línia amb personalitat pròpia i 
activitat ben definida,

•  l’increment de complexitat de determinats procediments (que es pagava a un preu 
que no reconeixia aquesta complexitat), entre d’altres. 

En segon lloc,  la limitació progressiva del sistema de tarifa per nivells va desencadenar:

•  que s’incrementessin de manera desproporcionada aquelles situacions que reque-
rien un pagament diferenciat que no podia ser assumit per la lògica cartesiana de 
l’UBA, atès que es feia molt difícil integrar els nous avenços mèdics i tecnològics 
que apareixien en processos d’internament no purs, i

•  que es produïssin canvis de nivells estructurals més per necessitat de finançament 
que per criteris de planificació.

El tercer factor va ser que la millora dels sistemes d’informació va obrir noves 
possibilitats. La recollida sistemàtica del conjunt mínim bàsic de dades de l’alta 
hospitalària (CMBD-AH) als hospitals d’aguts possibilitava la implantació d’un 
sistema d’informació qualitatiu de l’activitat realitzada. Es disposava d’una unitat 
d’informació definida pel CMBD-AH de cada pacient donat d’alta que va permetre 
conèixer el tipus de pacients atesos a les unitats d’hospitalització i agrupar i compa-
rar, mitjançant els instruments adequats, paràmetres d’eficàcia tant intrahospitalària 
com de tots els centres del sector. Això es tracta amb detall al capítol 9.

El quart i darrer factor va ser que el sector demanava un canvi de model per poder 
aplicar nous mètodes provats de diagnòstic i tractament no relacionats directament 
amb l’hospitalització convencional i que suposaven un increment de l’eficàcia de 
les organitzacions. El desenvolupament de noves tècniques sanitàries, el concep-
te d’internament de curta durada i el reconeixement d’activitats d’investigació i 
formació, tant de pregrau com de postgrau, van ajudar a configurar un nou model 
d’hospital, més aviat  basat en línies de serveis homogenis pel que fa als productes. 
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3.6  Punts forts del sistema UBA  
que calia mantenir

El sistema d’UBA tenia, però, un conjunt de punts forts que calia no oblidar i que 
qualsevol modificació posterior hauria de preservar.

1.  La  contractació prospectiva de l’activitat va representar dos avantatges principals: 
en primer terme, la possibilitat d’adequar l’activitat realitzada en cadascun dels 
centres a les necessitats detectades en la població, amb la possibilitat de modular 
els creixements o les disminucions segons els canvis de l’entorn. En segon lloc, va 
permetre un control de la despesa destinada a l’atenció hospitalària.

2.  El sistema es basava en l’activitat que havia de fer cadascun dels centres proveï-
dors. Es tractava de paràmetres que, si bé no eren pròpiament clínics, podien ser 
entesos pel sector i que no li eren estranys. Així, l’alta, la primera visita o l’acte 
urgent formaven part del vocabulari intrínsec de l’hospital.

3.  La creació d’una unitat de conversió, l’UBA, va ser un element facilitador del 
diàleg entre els diferents agents del sistema, independentment de l’origen, i va 
crear una cultura de relació.

4.  El concepte de nivell assistencial va permetre el reconeixement de les diferents 
tipologies d’hospital en funció de l’estructura o bé del paper que exercien en el 
sistema públic. A més, la variació de la tarifa per nivells permetia modular parà-
metres de compra selectius de determinats centres i/o línies assistencials dins de la 
XHUP.

5.  El sistema va permetre la comparabilitat, encara que de manera poc acurada, 
entre diferents centres. La utilització de l’estada mitjana com a indicador n’era un 
cas clar. 
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56 3.7 Objectius per al model següent 
Tot i els punts forts del sistema UBA, els factors esmentats anteriorment feien  
necessari modificar el sistema de pagament amb l’objectiu de:

•  Incorporar la informació obtinguda en els períodes anteriors per tal que la con-
tractació i el sistema de pagament reconeguessin d’una manera més ajustada la 
realitat de cadascun dels centres.

•  Dissenyar un sistema que reconegués la importància intrínseca de cadascun dels 
productes de l’hospital.

•  Crear un sistema que permetés introduir elements incentivadors i desincentivadors 
de cadascuna de les activitats dels centres per tal de suportar la compra prospectiva.

•  Disposar d’un sistema capaç d’incorporar directament la prestació de serveis amb 
garanties de qualitat, equitat i eficiència. 



Capítol 4 

El model de compra 
d’activitat 
Model de pagament  
dels hospitals de la XHUP  
des de 1997
Enric Agustí
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 4.1  Principis generals d’un nou  
model de pagament

Al començament de la dècada de 1990 era clar que el sistema de pagament per 
unitat bàsica assistencial (UBA) requeria una reforma en profunditat, atès que una 
sèrie de circumstàncies havien fet que cada vegada fos més necessari incorporar-hi 
elements anteriorment marginals per tal d’arribar a aconseguir un contracte tan 
modern com fos possible.

Un cop es va assumir la necessitat de modificar substancialment el model de paga-
ment, se’n van fixar els principis generals. L’any 1994, una de les conclusions de les 
II Jornades de la XHUP va ser la necessitat de canviar el model de pagament, per 
la qual cosa, a proposta del director del Servei Català de la Salut, es va constituir la 
comissió assessora que hauria d’elaborar una proposta de futur consensuada per a 
un model de pagament.

Aquesta comissió estava formada pels representants del CatSalut, la Unió Catalana 
d’Hospitals, el Consorci Hospitalari de Catalunya, l’Institut Català de la Salut i els 
grans hospitals de Barcelona ciutat no pertanyents a l’ICS, assessorats per professio-
nals experts de les universitats de Catalunya. Després de dos anys de discussions es 
va dissenyar un nou model de pagament que va aprovar el Comitè de Direcció del 
CatSalut i que es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 20 de  
juliol de 1997, aplicable a partir de 1997.

El model de pagament que presenta el CatSalut es defineix per una sèrie de línies 
bàsiques:

• El pressupost global

Bàsicament, el pressupost destinat a l’assistència hospitalària es tractaria com un tot. 
La distribució es faria a partir de la compra de serveis. El contracte de compra és 
l’instrument que serveix per garantir els serveis sanitaris de la població.

Mitjançant el pressupost global es dóna prioritat a certes actuacions sanitàries en 
detriment d’altres, tot sota paràmetres de política sanitària prèviament establerts.

• La compra de serveis prospectius

L’assistència ha de complir objectius de salut i donar resposta a les necessitats detec-
tades; és totalment imprescindible mantenir la compra de serveis prospectiva com a 
principal instrument de contractació.

Per fer aquesta compra amb èxit, d’acord amb les línies de política sanitària, el 
Departament de Salut ja disposava de diferents instruments per conèixer quin era 
l’estat de salut de la població i determinar les actuacions que considerés més adequa-
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60 des i prioritàries per millorar-lo. Les eines més útils per conèixer les necessitats de la 
població eren el Pla de salut de Catalunya i els corresponents plans de salut de les 
regions sanitàries.  

Pel que fa als indicadors quantitatius i qualitatius, es disposava de prou informa-
ció històrica sobre índexs de freqüentació hospitalària, tant d’internament com de 
consultes externes, urgències, tipologies dels pacients que han estat internats als 
hospitals, índexs de mortalitat, reingressos, etc.  
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4.2  Esquema general del model  
de pagament

De manera genèrica, el model de pagament reconeix dos grans blocs totalment 
diferenciats entre si que anomenem activitat i programes. 

En el bloc d’activitat es valoren, de manera diferenciada, les activitats fetes als cen-
tres hospitalaris en quatre línies de producte que tenen una clara significació clínica: 
hospitalització, consulta externa, urgències i tècniques, tractaments i procediments 
específics.

El bloc de programes inclou els programes d’especial interès del Departament de 
Salut la docència i la recerca.

Les pròtesis fixes i el material d’osteosíntesi, les proves de suport diagnòstic i te-
rapèutic fetes als pacients enviats des de l’atenció primària i els medicaments d’ús 
hospitalari de dispensació ambulatòria, així com els destinats a col·lectius específics, 
es contracten com el model de pagament anterior (taula 1).

Anualment, el Departament de Satermina els programes que, d’acord amb la polí-
tica sanitària i el Pla de salut, tenen un interès especial sanitari i, per aquest motiu, 
requereixen un tractament  diferenciat. La línia de docència i recerca inclou la 
formació de postgrau i la recerca bàsica com es pot veure a l’esquema següent:

Taula 1. Esquema del model de pagament dels hospitals de la XHUP

En els apartats següents es detallen:

Pròtesis fixes

Proves d’ajuda 
diagnòstiques

Medicació 
especial

Model de pagament

Activitat Programes

Línies de producte

Hospitalització Tècniques 
tractaments i 
procediments 

específics

Departament 
de Salut

Docència i  
investigació

Consultes 
externes

Urgències
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62 •  La definició, els paràmetres de contractació i el model de pagament per a hos-
pitalització, consulta externa, urgències i tècniques, tractaments i procediments 
específics.

•  Els programes que, d’acord amb la política sanitària i el Pla de salut, tenen un in-
terès sanitari especial i que, per aquest motiu, requereixen un tractament diferent 
de la compra ordinària d’activitat.

•  Finalment, es descriuen els paràmetres que permeten identificar els centres que 
cal reconèixer tant en la línia de recerca bàsica com en la de docència de pregrau i 
postgrau.  
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4.3  Contractació de la línia 
d’hospitalització

• Paràmetre de compra

Amb la finalitat de fixar el volum d’acord amb les necessitats detectades, el CatSalut 
contracta un nombre determinat d’altes que inclouen les definicions següents.

Conceptes que inclou la línia de pagament d’hospitalització

a)  Alta convencional: conjunt d’activitats i procediments que es fan a un pacient ingres-
sat durant un període continuat superior o igual al d’una estada, sempre que aquest 
conjunt d’activitats i procediments no s’incloguin en unes altres línies d’activitat a 
causa de la complexitat o especificitat que presenten (com els compresos en la línia 
de tècniques, tractaments i procediments específics), o bé perquè sigui una activitat 
reconeguda com a programa amb interès sanitari especial per part del Departament 
de Salut. Definim l’estada com el conjunt de la pernoctació i el temps que correspon 
al subministrament d’un àpat principal (dinar o sopar).

Amb caràcter general, a l’efecte de la contractació, en aquest grup tenen la ma-
teixa consideració i el mateix tractament aquells episodis que després del període 
d’hospitalització convencional i de l’alta administrativa corresponent tenen un 
període d’assistència a domicili fins a l’alta mèdica definitiva i no es consideren, 
per tant, processos independents.

b)  Cirurgia major ambulatòria: procediment quirúrgic de complexitat mitjana o alta 
practicat amb anestèsia, que tot i que no requereix hospitalització convencional 
necessita un període d’observació i control poc intensiu i de curta durada i que, 
en alguns casos, pot requerir seguiment i control domiciliari.

El concepte d’alta hospitalària comprèn tots els actes mèdics, les proves diag-
nòstiques, les exploracions complementàries, els procediments terapèutics i la 
medicació necessaris per a una assistència adequada sempre que corresponguin al 
seu nivell assistencial, independentment que siguin prestats al mateix centre o per 
altres proveïdors. També inclou tot tipus de material utilitzat i les pròtesis per a 
les intervencions de cataractes. Únicament en queden excloses la resta de pròtesis 
fixes no recuperables i el material d’osteosíntesi.

• Model de pagament

El procés assistencial està determinat sobretot per aquests dos factors:

-  l’organització i l’estructura de què disposa l’hospital, i
-   les característiques intrínseques del pacient i de la patologia que l’obliga a dema-

nar assistència hospitalària.
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64 Tenint en compte això, es considera necessari continuar utilitzant sistemes de paga-
ment mixtos, per la qual cosa el sistema reconeix els dos factors a l’hora de plante-
jar-se un pagament per procés. Els analitzem per separat i a continuació mostrem 
com s’interrelacionen en el pagament per alta.

1. Estructura de l’hospital

L’estructura hospitalària influeix directament en els costos dels centres i, per tant, en 
el disseny dels models de pagament que s’apliquin. Els diversos centres de la XHUP 
no presenten estructures uniformes, sobretot a causa de la ubicació geogràfica, l’àrea 
d’influència, la capacitat resolutiva, la possibilitat d’impartir docència i la complexi-
tat dels estudis de recerca que s’hi duen a terme.

Tradicionalment, els models de pagament han reconegut les diverses estructures 
mitjançant l’aplicació d’escales discretes de nivells hospitalaris, de manera que cada 
nivell corresponia a una tarifa de pagament diferent. L’escala de classificació discreta 
utilitzada era massa excloent, tant en el moment que començàvem a comparar di-
versos centres com quan, de vegades, els diferents nivells estructurals no tenien una 
explicació purament tècnica.

Es van aprofitar estudis precedents fets en altres països i alguna experiència pròpia 
tenint com a fonament l’aplicació de conjunts difusos (fuzzy sets) a la sanitat i les 
ciències socials. Es va aplicar un model de classificació d’acord amb l’escala contí-
nua. La teoria es basa en l’aplicació estadística d’una forma d’anàlisi multivariant, 
els anomenats graus de pertinença (grade of membership). Breument, els principis de 
l’anàlisi són el següents: s’estudia el conjunt dels hospitals de la XHUP d’acord amb 
diversos paràmetres estructurals i organitzatius. L’aplicació de l’anàlisi de graus de 
pertinença configura una sèrie de grups (“tipus purs”) que estadísticament presenten 
unes característiques similars. Cada hospital es compara amb aquests “tipus purs” i 
es calcula quin és el grau de pertinença a cadascun dels “tipus purs”.

Les característiques estructurals d’un hospital es poden assimilar totalment o par-
cialment a un o més hospitals de “tipus pur”. Per exemple, podem trobar que una 
classificació d’hospitals presenta cinc “tipus purs”:

-   L’hospital X és assimilable a l’hospital tipus 1.
-   L’hospital Y és assimilable en un 30% a un hospital tipus 1 i en un 70% a un 

hospital tipus 2.
-   L’hospital Z és assimilable en un 25% a cadascun dels tipus 2, 3, 4 i 5.

Aquesta classificació contínua presenta unes propietats que cal conèixer: 
els tipus purs, tot i que vagin numerats d’1 a n no expressen gradació. Un hos-
pital pur tipus 2 no és més que un de tipus pur 1. Només sabem que és diferent. 
L’assignació és únicament estadística: un hospital que presenta una estructura física i 
organitzativa determinada s’assimila en una proporció variable a un grup pur.
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Com s’ha determinat l’estructura instal·lada?

En el moment inicial, es va remetre una enquesta a tots els centres proveïdors 
perquè quantifiquessin els paràmetres més rellevants de la seva estructura. Els ítems 
utilitzats per definir els grups d’hospitals es basen tant en elements estructurals físics 
(llits totals, llits per serveis, nombre de consultes externes...) com en la presència de 
determinada tecnologia, organització i equipament (vegeu l’annex 1).

Es contrasta la informació estadística amb aportacions paral·leles per part del CatSa-
lut amb la finalitat de corroborar la fiabilitat pràctica del mètode i l’aplicació eficient 
dels nivells. Es valora que la compra de serveis als centres s’ha adequat a la capacitat 
estructural utilitzada realment per a l’assistència finançada pel CatSalut.

Els hospitals monogràfics mereixen un tractament a part. Atès que la major part dels 
hospitals de la XHUP eren i són del tipus general, la introducció en el sistema de 
classificació d’una sèrie de centres que presenten unes característiques molt dife-
renciades amb relació a la resta va obligar a adequar pragmàticament l’estructura a 
nivells que es considerarien equivalents.

Aplicació pràctica de la compra per estructura. L’índex relatiu d’estructura (IRE)

Quan es van situar els centres dins de la classificació contínua d’hospitals calia rela-
cionar aquesta classificació amb la compra d’activitat hospitalària. La determinació 
del preu per alta per centres és la resultant d’aplicar la regressió entre la compra hos-
pitalària i els nivells hospitalaris per obtenir un preu d’alta per procés.2 Coneixent 
quins són els preus teòrics per alta mitjana de tota la XHUP, es coneixen els preus 
d’alta de cada centre. 

Amb la finalitat d’unificar els paràmetres de compra es va dissenyar un indicador 
que s’anomenaria índex relatiu d’estructura (IRE), que seria únic per a cada hospital 
i que permetria reconèixer la relació entre el preu de l’alta per estructura i el preu 
mitjà de l’alta a la XHUP. Per exemple, si el preu mitjà de l’alta dels pacients atesos 
en centres de la XHUP fos de 2.000 euros, i a un centre li correspongués cobrar 
2.350 euros per alta, aquest centre tindria un IRE de 2.350/2.000 = 1.175 respecte 
al preu d’alta mitjà de la XHUP.

Lògicament, hi va haver desajustos en el moment d’aplicar el sistema de classificació 
contínua d’hospitals quan abans el pagament es basava en una classificació discreta. 
Es va necessitar un paràmetre d’ajust que  permetés modular l’assignació de compra 
als centres. L’adequació de l’IRE va permetre implantar el model de pagament.

2  Com que no disposem dels costos per procés en el nostre entorn, hem optat, en una primera etapa, 
per utilitzar per a tota la XHUP els costos relatius que tenen com a paràmetres els corresponents al 
sistema de pagament Medicare als EUA.
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66 L’adequació de la complexitat mitjançant noves enquestes per saber els canvis pro-
duïts als centres de la XHUP s’ha fet cada cinc anys a fi de deixar passar un temps 
prudencial entre una enquesta i l’altra, sobretot a causa del risc de crear un sistema 
inflacionista amb relació a les variables amb clara significació en l’estructura.

La casuística del centre

La recollida sistemàtica del conjunt mínim bàsic de dades de l’alta hospitalària 
(CMBD-AH) als hospitals d’aguts va possibilitar la implantació d’un sistema 
d’informació qualitatiu sobre l’activitat desenvolupada. Gràcies a la recollida sis-
temàtica d’aquesta informació es poden classificar els episodis d’internament dels 
pacients en grups homogenis. Això permet conèixer aspectes de l’activitat hospita-
lària que afavoreixen l’estudi dels pacients atesos, tant des del punt de vista d’un sol 
hospital com de les comparacions entre els centres.

Adopció del sistema de classificació de pacients

Una vegada codificada l’alta segons la classificació internacional de malalties (CIE-
9-MC), s’opta pels grups relacionats amb el diagnòstic (GRD) com a agrupador. 
En el moment de conèixer la casuística de pacients d’un hospital podem saber quin 
és el pes relatiu de la complexitat del centre i, per extensió, els pesos relatius dels 
hospitals de la XHUP.

S’assigna cada alta a un GRD, i cada GRD té un pes relatiu. Com a resultant de la 
composició de les altes ateses s’obté el pes relatiu mitjà de l’hospital, que és la me-
sura dels pesos relatius de les altes fetes durant un període determinat. El pes relatiu 
mitjà del conjunt de la XHUP s’obté d’una manera anàloga.

El pes relatiu global obtingut de cada hospital es refereix al pes relatiu mitjà del 
conjunt de la XHUP. Així s’obté un indicador centrat que anomenem intensitat 
relativa de recursos (IRR) d’aquell hospital. El factor IRR representa la posició que 
cada centre ocupa respecte al global de la XHUP pel que fa a la patologia atesa. Per 
exemple, l’hospital x representa un pes relatiu mitjà d’1,072, i en el conjunt de la 
XHUP en el mateix període és de 0,887; per tant, la intensitat relativa de recursos 
de l’hospital x és d’1,072/0,887 = 1,208.

El pes relatiu mitjà de referència per a cada any, per a cada hospital i per al conjunt 
de la XHUP és el resultant de les altes ateses durant el primer període anual ante-
rior.

• Establiment dels preus unitaris per a les altes de la XHUP

El paràmetre de compra de la línia d’hospitalització estableix un mecanisme doble 
de modulació: el reconeixement de l’estructura i la complexitat de la patologia atesa 
per cada hospital.
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El total de les altes hospitalàries de cada centre modulades pels factors dels centres 
respectius constitueixen les altes hospitalàries modulades per complexitat.

El total de les altes hospitalàries de cada centre modulades pels factors dels centres 
respectius constitueixen les altes hospitalàries modulades per estructura.

Per determinar el preu unitari de l’alta hospitalària modulada per estructura i de 
l’alta hospitalària modulada per complexitat de cadascun dels centres de la XHUP 
es procedeix de la manera següent:

(AltesH1 x IRRH1) + (AltesH2 x IRRH2) + ... + (AltesHn x IRRHn) =

= Sumatori altes modulades complexitatXHUP

(AltesH1 x IRRH1) + (AltesH2 x IRRH2) + ... + (AltesHn x IRRHn) =

= Sumatori altes modulades estructuraXHUP

Pressupost global per hospitalització
=   

Preu alta  
complexitatXSumatori altes modulades per complexitatXHUP

Pressupost global per hospitalització
=   

Preu alta 
estructuraXSumatori altes modulades per estructuraXHUP

Després de conèixer els preus d’alta per estructura i per complexitat de tota la 
XHUP es determinen els percentatges que cal aplicar a les altes hospitalàries mo-
dulades per estructura i a les altes hospitalàries modulades per complexitat. Tots 
aquests factors són els que permeten establir el preu unitari de l’alta hospitalària.

Establiment del preu de l’alta per a cada centre de la XHUP

El càlcul de l’import corresponent al preu de l’alta contractada a cada hospital és el 
següent:

[(% complexitat x IRRH1 x Preu alta complexitatXHUP)
+

(% estructura x IREH1 x Preu alta estructuraXHUP)] = Preu altaH1

Actualment el percentatge d’estructura és el 65% i el percentatge de complexitat el 
35%, justificats per una certa relació amb els costos fixos i variables, respectivament.
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68 I, per tant, l’import total de pagament per hospitalització és:

Total d’altesH1 x Preu altaX1 = Import total hospitalitzacióH1

Cada centre té un preu d’alta resultant de les operacions indicades que és el que 
permet contractar la línia d’hospitalització.

• Marginalitats

Un dels factors que es van tenir en compte en el moment d’implantar  el sistema de 
pagament va ser introduir el concepte de marginalitat.

Es considera que si un centre atén un pacient de més per sobre de la quantitat pac-
tada, aquesta alta se li ha de pagar a un percentatge del preu de l’alta contractada. 
Amb això el sistema de pagament no es convertia en un sistema tancat de compra 
per activitat sinó que permetia que, d’una banda, l’Administració pogués donar 
cobertura a més pacients en aquells llocs on fos necessari; des del punt de vista dels  
proveïdors, el fet de poder cobrar altes marginals permetia optimitzar costos amb 
vista a introduir beneficis marginals respecte al cost marginal.

Les altes marginals es van pagar inicialment al 35% del preu d’alta contractat i s’han 
anat ajustant fins ara en què el pagament de l’ingrés marginal depèn essencialment 
de la freqüentació esperada en el territori d’influència de l’hospital. Així s’evita la 
possible demanda induïda que es podria generar.
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4.4  Contractació de l’activitat ambulatòria 
en consulta externa

A hores d’ara encara no és possible el pagament per procés en aquesta línia de pro-
ducte, sobretot a causa de la falta d’informació. Es va redefinir què es considerava 
primera visita i què es considerava taxa de reiteració.

• Paràmetre de compra

La compra de serveis en activitat ambulatòria de consultes externes es basa en la 
contractació de primeres visites modulades d’acord amb les necessitats de l’àrea 
d’influència de l’hospital.

Definició dels paràmetres de compra

Les definicions dels paràmetres de compra de consulta externa tendeixen a un con-
cepte més aviat clínic tenint en compte els conceptes següents:

-   Com a regla general, tots els processos de consulta externa (contactes entre el 
pacient i l’hospital) generen com a mínim una primera visita.

-   L’alta clínica, i no una normativa burocràtica, és el paràmetre que determina la fi 
del procés ambulatori. Qualsevol atenció ambulatòria posterior s’ha de considerar 
primera visita.

-   El model de pagament introdueix, a més, dos conceptes importants: la intercon-
sulta, que permet fixar el canvi de responsabilitats, i la primera visita preopera-
tòria anestèsica.

Primera visita

Una primera visita és l’acte fet a consultes externes que compleix un dels criteris següents:

-   Primer contacte entre l’usuari i l’hospital que es fa de manera ambulatòria i pro-
gramada. L’usuari procedeix de:

·  Un altre hospital.
·  Un equip d’atenció primària (EAP) i/o especialistes de l’atenció  
primària de salut (APS).

·  Atenció sociosanitària.
·  Atenció en salut mental.

Si no és el primer contacte entre el pacient i l’hospital, la visita ha de presentar una 
de les característiques següents:

-   Tot i que hi hagi episodis anteriors a l’hospital relacionats amb el procés pel qual 
es visita de manera ambulatòria, es considera primera visita quan fa un any com a 
mínim que no es visita pel mateix procés.
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70 -   Si el pacient ha anat a urgències i el seguiment posterior es fa a consultes externes, 
el primer acte es considera com una primera visita.

-   Si el pacient, a conseqüència d’haver acudit a urgències, ha produït un ingrés hos-
pitalari i el seguiment posterior té lloc a consultes externes, la primera visita seria 
el primer contacte després de l’alta. Cal diferenciar, per tant, el procés que, iniciat 
a la consulta externa, provoca un ingrés i posteriorment un seguiment ambulatori. 
En aquest cas el segon període ambulatori no és una primera visita, sinó una visita 
successiva.

-   En el cas que un pacient atès a consultes externes requereixi la intervenció, el tras-
pàs de responsabilitats d’un servei a l’altre es considera primera visita si el segon 
servei es fa responsable de l’atenció al pacient; si la responsabilitat es continua 
mantenint en el primer servei, es considera una visita successiva. 

-   Es considera primera visita la preoperatòria anestèsica. Aquesta primera visita 
preoperatòria es paga com a visita única.

Visita successiva

És aquell acte ambulatori programat generat per una primera visita. Hi distingim les 
modalitats següents:

-   Visita successiva: la generada després d’una primera visita. La visita successiva es 
fa al mateix servei. És la visita successiva habitual.

-   Interconsulta: visita successiva eventual i per necessitats diagnòstiques per un 
servei diferent del que ha fet la primera visita. La responsabilitat final del pacient 
recau sobre el primer servei, tot i que els actes produïts i derivats d’aquesta inter-
consulta són responsabilitat del segon.

-   Visita successiva després de l’ingrés: la que es produeix després de l’alta hospi-
talària sempre que hi hagi prèviament una visita ambulatòria pel mateix procés 
previ a l’internament.

• Model de pagament

Té en compte dos factors importants: d’una banda els criteris per a la retribució de 
l’activitat i, de l’altra, el volum de visites per contractar:

Determinació dels nivells assistencials

Cada centre presenta unes característiques peculiars; determinats processos (en una 
proporció molt variable segons les patologies i els dispositius assistencials) no s’han 
de resoldre íntegrament en tots els hospitals, i es produeix un flux de pacients entre 
uns centres i els altres. Tanmateix, determinades visites ambulatòries necessiten su-
port tecnològic diferenciat segons quin és el grau d’assistència requerit, la qual cosa 
ens porta a una diferenciació de costos.
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Com que no tenim un nivell d’informació més detallat, es determinen quatre nivells 
d’hospitals segons una classificació discontínua. Els quatre nivells corresponen a:

-   Nivell 1: hospital aïllat des del punt de vista geogràfic o que pertany a la xarxa 
complementària.

-   Nivell 2: hospital general bàsic.

-   Nivell 3: hospital de referència.

-   Nivell 4: hospital d’alta tecnologia.

El preu per visita és diferent en cada nivell assistencial.

Mecanisme de contractació

Els passos que se segueixen en la contractació de les visites de consultes externes als 
hospitals són els següents:

-   Es contracta el nombre de visites d’acord amb les necessitats de l’àrea d’influència 
de l’hospital.

-   S’aplica la taxa de reiteració al centre, segons la composició de les primeres visites 
per especialitats, de manera que s’obté el nombre de visites successives que cal 
contractar a l’hospital.

-   Se suma el total de visites per contractar a l’hospital.

-   Es ponderen les visites pel preu per visita de l’hospital.

Total visites a contractar = Nombre de primeres visites +
+ (Taxa de reiteració x Nombre de primeres visites)

Aquesta xifra inclou totes les visites, sigui quin sigui el seu origen històric (activitat 
procedent de la integració d’especialitats, de l’atenció primària de salut, és a dir 
centre d’atenció primària (CAP II), o de la consulta externa de l’hospital).

En conseqüència, el pressupost de compra de l’activitat de consultes externes per a 
un hospital donat és:

(Nombre de primeres visites del centre + Visites successives del centre)
x Preu de visita del nivell de l’hospital = Pressupost de consultes externes del centre
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72 4.5  Contractació de l’activitat d’urgències
En aquesta línia de producte s’estableixen dues modalitats de pagament clarament 
diferenciades i mútuament excloents:

a)  D’una banda, es determina un preu unitari per urgència.3 Com en el cas del pa-
gament de l’activitat per consulta externa, es determinen quatre grups d’hospitals 
segons l’estructura assistencial que tinguin, excloent de la classificació els hospi-
tals generals bàsics aïllats.

b)  Es considera que, per raó de polítiques d’equitat d’accés, certs hospitals situats en 
zones geogràfiques aïllades i/o poc poblades han de tenir un tractament diferen-
ciat en el model de pagament. Aquests centres (en total n’hi ha sis) tenen com a 
característiques comunes un volum assistencial petit i costos similars per man-
tenir la infraestructura d’urgències amb uns paràmetres de qualitat òptims. En 
aquests casos, en aquest tipus d’hospitals es decideix un pagament equivalent al 
cost de serveis d’urgències independentment del nombre d’urgències ateses.

• Model de pagament

L’import global objecte de contracte en cada centre per a aquesta línia es calcula:

a)  Per a tots els centres de la XHUP, llevat dels hospitals generals bàsics aïllats, 
s’aplica el preu d’urgència corresponent al grup de complexitat estructural del 
centre al total d’urgències contractades.

Total urgènciesCENTRE x Preu urgènciaGRUP = Import total urgènciesCENTRE

b)  Per als hospitals generals bàsics aïllats es destina directament l’import correspo-
nent a l’assignació única per al funcionament dels dispositius mínims d’atenció 
d’urgències i no es comptabilitza el volum d’urgències ateses.

Assignació única manteniment dispositiu mínim urgències = Import total urgènciesCENTRE

 

3   S’entén per urgència l’acte assistencial fet a la zona d’urgències o emergències de l’hospital; queden 
incloses en el pagament totes les urgències ateses, tant les ingressades com les ambulatòries. El preu 
de la urgència inclou els costos de tots els actes assistencials necessaris per a una atenció sanitària 
correcta.
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4.6  Contractació de la línia de tècniques, 
tractaments i procediments específics

Es defineixen com a tècniques, tractaments i procediments específics un conjunt 
d’activitats individualitzades no incloses en altres línies de producte la prestació de 
les quals està vinculada a dispositius assistencials específics independentment de la 
complexitat del procediment i la necessitat d’internament del pacient.

Hi incloem els conceptes següents:

-   Cirurgia menor ambulatòria. Petita cirurgia sense anestèsia o amb anestèsia local.

-   Hospital de dia. Aplicació de determinats procediments terapèutics reiteratius, 
sense internament. En són exemples paradigmàtics els tractaments ambulatoris 
oncològics, els tractaments ambulatoris amb pacients amb sida, etc.

-   Tractaments i proves diagnòstiques d’alta complexitat. Tots necessiten unitats 
o dispositius especials, la major part dels quals es localitzen als hospitals d’alta 
tecnologia. Actualment són:
- Tractaments de radioteràpia.
- Tractaments de radiocirurgia estereotàxica i neuroradiologia.
- Tractaments d’alta complexitat:

· Cateterismes cardíacs.
· Cateterismes hepàtics.
· Alta tecnologia urològica.

• Model de pagament

El paràmetre de compra en aquesta línia de pagament és el cas atès, siguin quins 
siguin els processos esmentats anteriorment.

En pacients atesos per processos de cirurgia menor ambulatòria i hospital de dia 
s’estableix un preu per intervenció o estada ponderat pel nivell hospitalari. Es convé 
que els nivells hospitalaris siguin els mateixos que els que s’han establert en la línia 
de compra de consulta externa.

Per a la resta de procediments s’estableixen tarifes estipulades per cas.  
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74 4.7  Contractació específica  
de determinats serveis

El model de pagament es reserva la possibilitat de finançar específicament determi-
nats serveis o dispositius que reuneixin unes característiques prefixades:

-   Projectes que permetin la viabilitat de dispositius especials de necessitat reconegu-
da, que d’altra manera serien totalment inviables o representarien un cost insoste-
nible per a l’entitat proveïdora a la qual s’exigeix la prestació.

-   Activitats selectives que cal incentivar o regular, d’acord amb criteris de política 
sanitària.

-   Inici de diversos dispositius fins a aconseguir la dimensió productiva necessària 
(hospitals nous).

Reconeixement de la funció docent universitària de pregrau i postgrau:

el model de pagament incorpora en una línia específica el reconeixement dels costos 
directes i indirectes que es generen als hospitals amb programes de docència de 
postgrau (MIR, FIR, etc.).  
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4.8  Conseqüències de l’aplicació  
del model de compra per activitat 
hospitalària

La introducció del mecanisme de pagament per activitat va donar a lloc a una sèrie 
de conseqüències, sobretot pel que fa a l’activitat hospitalària. Val la pena remar-
car les conseqüències quantitatives i qualitatives que van tenir lloc ja que són un 
exemple de l’adaptació del finançador i els proveïdors davant l’aplicació del sistema 
de pagament.  

La introducció de l’IRR va implicar una millora en la codificació de les altes:

•  Les altes amb diagnòstics principals en blanc impliquen un pes relatiu de 0, la 
qual cosa fa que disminueixi el pes relatiu de l’hospital. En el gràfic 5 es pot veure 
la disminució de diagnòstics principals en blanc des del 5,2% de 1993 fins a quasi 
el 0% de 1999.

Gràfic 5. Percentatge de diagnòstics principals en blanc

•  El nombre de diagnòstics per alta dels hospitals, factor molt important en el mo-
ment de conèixer el pes relatiu del centre, va créixer des d’1,7 a quasi 2,5 durant el 
mateix període de temps (gràfic 6).
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76 Gràfic 6. Nombre de diagnòstics per alta

•  Un indicador indirecte de qualitat de la codificació hospitalària era el percentatge de 
GRD amb complicacions i/o comorbiditat tal com s’aprecia en el gràfic 7.

Gràfic 7. Percentatge de DRG amb o sense complicació i/o comorbiditat

•  Com a conseqüència dels factors mencionats anteriorment el pes mitjà de com-
plexitat de la totalitat dels hospitals de la XHUP va passar de 0,8 a 1,01, com es 
pot veure en el gràfic 8.
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Gràfic 8. Evolució del pes mitjà de la XHUP

El pagament per alta va possibilitar la introducció d’una sèrie de mesures 
d’eficiència, com ara reduir l’estada mitjana. Es van aplicar noves tècniques de trac-
tament com ara la cirurgia major ambulatòria i reenginyeries de processos intrahos-
pitalaris. 

L’evolució de les altes de la XHUP va ser la següent: el total d’altes entre els anys 
1993 i 1999 va créixer des de 504.783 a 662.963, però a costa d’un factor deter-
minant com va ser el creixement de les altes d’estada compreses entre 0 i 2 dies. Tal 
com s’aprecia en el gràfic número 9.

Gràfic 9. Evolució de les altes de pacients atesos a la XHUP
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78 Però encara va ser més important la introducció de la cirurgia major ambulatòria. Es 
va passar d’un hospital amb CMA (hospital de Viladecans) a 49 hospitals de la xarxa 
pública el 1999. Vegeu gràfic 10.

Gràfic 10. Hospitals amb CMA

Consegüentment, els pacients tractats mitjançant CMA es van incrementar de 
3.741 fins a 60.033 entre 1993 i 1999, tal com es veu en el gràfic 11. 

Gràfic 11. Pacients tractats mitjançant CMA 
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4.9  Conseqüències de la compra  
per activitat

Com en tot sistema de pagament amb anys d’evolució, hi ha una sèrie d’assignatures 
pendents que mereixen ser reconsiderades. La línia de producte altes s’hauria de 
revisar en tres aspectes:

•  L’estructura hospitalària: el concepte de nivells d’estructura segons una classificació 
contínua d’hospitals és correcte, però metodològicament pot plantejar problemes 
d’adequació d’estructures teòriques a la realitat, la qual cosa mereix una reflexió 
amb profunditat.

•  La casuística. Actualment es considera el pes relatiu del cost de les altes hospita-
làries sense tenir en compte que molts procediments es fan de forma ambulatòria 
i impliquen uns costos més reduïts. Caldria dividir la casuística en pagament per 
alta ambulatòria i pagament per ingrés. Això ens permetria ajustar millor la relació 
entre el cost (pes relatiu) i el preu. 

•  Els sistemes de classificació de pacients ingressats. Seria d’utilitat poder estudiar 
l’aplicació d’agrupadors isocost que s’estan utilitzant en països amb un sistema 
sanitari similar al nostre, és a dir l’agrupació de pacients que s’està utilitzant a 
Austràlia, el Regne Unit o Alemanya, per exemple. 

•  Noves modalitats de pagament. El 2006 es va iniciar una modalitat de pagament 
per processos en països anglosaxons, el P4P (pay for performance), que valdria la 
pena estudiar, ja que en el nostre medi hi ha una sèrie d’experiències relacionades 
amb la continuïtat assistencial. 

En relació amb  la línea de consultes externes, no s’ha avançant gaire respecte a les 
dades inicials, però actualment la informatització de la història clínica ja és un fet 
en la majoria d’hospitals del nostre país. Caldria estudiar la possibilitat d’un sistema 
de pagament ambulatori basat en Ambulatory care groups (ACG), Ambulatory patient 
groups (APG), o similar i verificar l’aplicabilitat d’aquests sistemes de pagament en el 
nostre medi. 

Pel que fa a les urgències, ja s’estan aplicant plans pilot similars als de les consultes 
externes. 

Noves línies d’actualització

•  Subaguts: actualment s’hauria de tenir en compte que, de fet, ja s’han creat unitats 
de subaguts quan ens referim a unitats de cures pal·liatives, però el sistema de 
pagament s’hauria d’ampliar a les altes precoces d’aguts, que requeririen atencions 
més intensives en les cures. Caldria estudiar l’aplicació dels mecanismes de paga-
ment basats en la complexitat de les cures i l’aplicació en el nostre medi. 
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80 •  Hospitals de dia: pel que fa a aquesta línia d’actuació, caldria definir els tipus de 
patologia atesa i la relació amb l’atenció domiciliària d’altres línies d’atenció.

Finalment, la gran assignatura pendent del sistema de pagament va ser, al seu dia, es-
tudiar els costos hospitalaris, ja que és ben sabuda l’estreta relació entre costos i preus.

Actualment, coneguda l’existència d’una evident milloria dels sistemes informàtics 
quant a costos dels hospitals, seria important tornar a començar els estudis sobre 
costos, especialment sobre els costos analítics d’ingrés, ambulatoris, d’urgències i 
altres línies fins a arribar a costos per producte final (altes, consultes, urgències) amb 
una metodologia uniforme i extrapolable. 

Annex. Paràmetres estructurals dels diferents hospitals utilitzats per definir 
el grau de pertinença

Nombre total de llits disponibles d’utilització pública per ingressar pacients aguts.

-  Llits utilitzats habitualment per a patologies mèdiques.

-  Llits utilitzats habitualment per a patologies quirúrgiques.

-  Llits utilitzats habitualment per a ginecologia i obstetrícia.

-  Llits utilitzats habitualment per a pediatria.

-  Llits utilitzats per a medicina intensiva o unitats coronàries.

-  Llits utilitzats per al tractament de grans cremats.

-  Places per a assistència neonatològica.

-  Altres llits utilitzats per a l’atenció de malalts aguts.

-  Consultoris per a activitat ambulatòria. Utilització horària.

-  Sales d’exploració. Utilització horària.

-  Places d’hospital de dia medicoquirúrgic.

-  Boxs de diagnòstic i tractament per a l’atenció d’urgències.

-  Places per a observació d’urgències.

-  Sales de radiodiagnòstic general i específiques. Utilització horària.

-  Quiròfans i places de reanimació. Utilització horària.

-  Sales de parts i places de dilatació.

-  Metges en formació postgraduada per sistema MIR.

-  Activitat de trasplantaments i tipus.

-  Docència de pregrau.

-  Equipament per a radioteràpia. Utilització horària.

-  Activitat en cardiologia terciària. Cirurgia extracorpòria.

-  Altres equipaments d’alta tecnologia. Utilització horària. 
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5.1 Antecedents 
Al final de la dècada dels noranta s’assoleix un gran desplegament dels models de 
compra basats en el contracte per línea de servei i per proveïdor. 

Aquest tipus de contractació maximitza els objectius i els productes específics de 
cada línea, de tal manera que es fa difícil en moltes ocasions l’establiment de polí-
tiques de col·laboració entre els diferents proveïdors ja siguin de la mateixa línea de 
servei o de nivells assistencials diferents (taula 1).    

Taula 1. Sistemes de pagament de les diferents línies de servei 

Aguts Socio
sanitari

Salut 
mental

Atenció  
primària Altres

Activitat

Estades
Ressource 
use groups 
(RUG)

Internamet

Altes

Modulades 
per  

complexitat i 
estructura

Altres 
línies

CE,  
urgències, 
sessions 

hosp. de dia

Pressupost PADES 
UFISS Programes

Càpita
Segons 

edat i sexe 
ruralitat

Pla 
pilot

Per aquest motiu, l’any 2002 el CatSalut va promoure una experiència pilot de 
compra de serveis en base poblacional, amb l’objectiu d’establir una actuació co-
ordinada de la totalitat d’entitats proveïdores per assolir una prestació integral dels 
serveis que situés el ciutadà com a eix principal del sistema i que integrés la promo-
ció de la salut, la prevenció i  la curació de la malaltia. 

Tenint en compte la peculiaritat i particularitat del model sanitari català, que separa 
les funcions de finançament de les de provisió de serveis, es va optar per definir una 
assignació capitativa a unes zones pilot, amb els objectius següents:   
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84 -   Afavorir l’equitat d’accés als serveis sanitaris.

-   Millorar l’eficiència del sistema incentivant la gestió coordinada dels serveis sani-
taris i la continuïtat assistencial.

-   Millorar la qualitat dels serveis de salut de manera que el pacient rebi l’atenció 
sanitària adequada a les seves necessitats en el nivell assistencial més idoni.

-   Estimular la integració entre proveïdors.

-   Coresponsabilitzar tots els agents del sistema, compartint una part del risc de 
gestió amb els proveïdors.   
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5.2 Metodologia 
Per tal de fer efectiva la prova pilot, es va aprovar una normativa específica basada 
fonamentalment en la determinació de l’assignació capitativa a un territori. 

El primer pas va consistir en el càlcul de la càpita de Catalunya i l’assignació mitjana 
de la despesa corrent sanitària neta per habitant a Catalunya. Aquesta es va cons-
tituir com el paràmetre bàsic de referència per al càlcul de la càpita que s’havia 
d’aplicar a cada territori de la prova pilot. La càpita de Catalunya és el resultat de la 
divisió del pressupost assignat anualment a salut entre la població resident oficial-
ment reconeguda.  

Per definir el pressupost assignat es van detreure una sèrie de partides del pressupost 
global del Departament de Salut, com les destinades a serveis centrals del Departament. 
Per tal de fer un repartiment equitatiu també es van retirar les partides destinades a 
garantir l’equitat territorial entre territoris així com les destinades a l’atenció de pa-
tologia terciària (aquestes partides es van assignar posteriorment als territoris que ho 
necessitaven). Finalment, es van eliminar les partides relacionades amb determinats 
programes centralitzats del Departament de Salut (taula 2). 

Taula 2. Mètode de càlcul de la despesa neta per habitant de Catalunya

Numerador: pressupost de l’SCS/ICS, excepte:
•  Despesa dels serveis centrals: despeses de personal, despeses corrents i despeses  

de béns i serveis
• Despesa de docència i recerca 
• Fons de desequilibris territorials intracomunitaris i immigrants
• Política sanitària d’equilibri:
   - Terciarisme
   - Programes d’ interès especial del Departament
   - Aïllament

Denominador: població de referència
Fins a l’any 2003 la referència per al càlcul d’aquest paràmetre era el padró d’habitants.
A partit de 2004 la referència passa a ser el Registre central de persones assegurades (RCA)

Per determinar la població de referència, al llarg de la prova pilot es van emprar 
dos indicadors.  Fins a l’any 2003 es va utilitzar la informació del registre censal i 
a partir de l’any 2004 es va utilitzar com a base de dades de referència la població 
resident al territori d’acord amb les dades que anualment oficialitza el Servei Català 
de la Salut per a cada any. 
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86 A la taula 3 s’observa l’evolució de la despesa neta per habitant a Catalunya des de 
l’any 2002 fins ara, publicada anualment per resolució del conseller o consellera de 
Salut i Seguretat Social. 

Taula 3. Evolució de la despesa sanitària neta per habitant

Any Càpita mitjana de Catalunya Increment anual (%)

2002  984,08

2003  724,45  5,90

2004  855,54  18,10

2005  913,11  6,73

2006  987,54  8,15

2007  1061,51  7,49

2008  1094,06  3,07
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5.3 Assignació de les zones pilot 
Es van establir inicialment cinc àmbits geogràfics com a zones d’assignació capitativa 
en el transcurs de la prova pilot. Les cinc zones es van triar amb estructures d’oferta 
ben diferenciades per tal de poder avaluar posteriorment el model en zones diferents. 
Les característiques de l’oferta existent a cada zona es descriuen a la taula 4. 

Taula 4. Zones, població i serveis sanitaris de les zones de la prova pilot

Zona ABS Hospitals 
d’aguts

Centres 
socio

sanitaris

Centres 
de salut 
mental

Nombre 
d’entitats 

proveïdores

Població

Osona 10 1 2 2 8 128.927

Altebrat 4 1 2 2 2 41.199

Alt  
Maresme-
Selva  
Marítima

8 2 4 2 2 160.462

Cerdanya 1 1 1 2 1 13.350

Baix  
Empordà

5 1 1 3 2 100.567

Total 28 6 10 11 15 444.505

La població del projecte representa el 7% de la població de Catalunya

Per formular el model calia conèixer la despesa sanitària a les zones esmentades. Per 
fer-ho es va portar a terme una anàlisi exhaustiva del cost de les diferents línies as-
sistencials, així com de la despesa farmacèutica, del transport sanitari (urgent i pro-
gramat) i de les prestacions ortoprotètiques. Es van restar de l’assignació les despeses 
de tots els pacients residents a la zona capitativa que havien estat atesos en hospitals 
d’aguts de fora de la zona pilot. Es va assumir que la resta de línies assistencials eren 
ateses dins de la zona càpita.  
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88 5.4 Ajustos de risc 
Una vegada coneguda l’assignació històrica, es va fer l’assignació final de les zones 
capitatives mitjançant un ajust de risc. L’ajust de risc és el procés segons el qual 
s’intenta adequar l’assignació a les característiques sanitàries de cada persona. Es 
tracta d’estimar quina seria la despesa sanitària d’un individu durant un període 
determinat, si aquest individu es comportés com la mitjana de les persones que 
tenen les mateixes necessitats sanitàries que ell. A l’experiència pilot, l’ajust de risc 
es va basar en dos factors: la despesa farmacèutica i els costos d’hospitalització dels 
pacients aguts segons la complexitat, ponderats ambdós per l’estructura d’edat i 
sexe, tal com es mostra al gràfic 12.  

Gràfic 12. Risc per trams d’edat

Inicialment no es va tenir en compte cap altre factor d’ajust del risc a causa de la 
manca d’informació exhaustiva i extrapolable, encara que es preveia la integració 
d’altres elements que podien ajustar el risc, principalment dades de morbiditat en 
atenció primària i variables socioeconòmiques. 
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El resultat final és el repartiment, a cada zona pilot capitativa, d’una quantitat 
que serà el resultat de multiplicar el nombre d’habitants de la zona per la despesa 
mitjana per habitant per un factor corrector que té en compte els diferents factors 
relacionats, segons es reflecteix a la fórmula següent:  

Assignació basada en la població d’un territori =
Càpita per habitant a Catalunya x Factor corrector x Població del territori

Una vegada definits els recursos per càpita assignats, es van incorporar a cada zona 
els imports que s’havien restat inicialment  de l’assignació pressupostària de tot  
Catalunya referent, per exemple, a l’increment d’assignació per increment de de-
manda en períodes d’estiu, els programes d’aïllament, etc. 

En el cas d’algunes partides de despesa, com la despesa farmacèutica o les presta-
cions ortoprotètiques, es pacta amb les entitats proveïdores del territori un sostre 
màxim de despesa per a un període de temps determinat (en general un any). En cas 
que no s’arribi, o bé se superi, aquesta despesa màxima, les desviacions es repar-
teixen entre l’SCS i les entitats proveïdores en funció del percentatge de risc que 
s’hagi assumit i pactat al començament del període. 
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90 5.5 Operativa de la prova pilot 
La posada en marxa de la prova pilot es va regular mitjançant una ordre (Ordre 
SSS/172/2002, de 17 de maig), en la qual es van fixar els aspectes següents: 

-   Àmbit geogràfic 

-   Població assistida 

-   Establiment anual d’un conveni de coordinació entre l’SCS i les entitats proveï-
dores en el qual es fixen els objectius assistencials, així com l’assignació capitativa 
calculada i el percentatge de risc per a les partides a les quals s’assigna una despesa 
màxima. 

-   Regularitzacions posteriors en el moment d’acabar l’exercici. 

-   La constitució d’una comissió de seguiment composta per vuit membres: un del 
Departament d’Economia i Finances, tres representants de les associacions de 
proveïdors (Consorci Hospitalari de Catalunya, Institut Català de la Salut i Unió 
Catalana d’Hospitals) i quatre de l’SCS. A més es va constituir una comissió de 
seguiment del projecte a cada zona, formada per membres de l’SCS i dels proveï-
dors de la zona. 
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5.6 Evolució de la prova pilot 
La prova pilot iniciada l’any 2002 s’ha anat prorrogant fins a l’any 2008 i, en el 
transcurs d’aquests anys, se n’ha anat ampliant l’àmbit d’influència fins a arribar a 
un total de 25 zones, amb una població de 3.437.567 habitants que representen el 
45,82% de la població de Catalunya. A la taula 5 es poden veure els territoris on 
actualment s’ha implantat l’experiència. 

Taula 5. Zones que actualment formen part del projecte

Any d’incorporació Població (any 2008) Territori

2002 522.081 Altebrat

Alt Maresme-Selva Marítima

Baix Empordà

Osona

Cerdanya

2005 991.358 Alt Penedès

Garraf

Maresme

Barcelonès Nord

Montsià

2006 1.924.128 Alt Urgell

Pallars Jussà-Pallars Sobirà

Alt Camp-Conca de Barberà

Baix Camp

Baix Ebre

Gironès-Pla de l’Estany-Selva Interior

Alt Empordà

Garrotxa

Ripollès

Bages-Solsonès

Berguedà

Baix Montseny

Granollers

Baix Vallès

Vallès Occidental Oest

Total 3.437.567 Total
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A la taula 7 s’observa l’evolució de la càpita de cada zona des del moment d’entrada 
en l’experiència pilot fins a l’any 2008.

Taula 6. Evolució de la càpita territorial

Territori Any 
2002

Any 
2003

Any 
2004

Any 
2005

Any 
2006

Any 
2007

Any 
2008

Altebrat 810,22 864,34 951,70 988,26 1077,70 1169,68 1224,36

Alt Maresme-
Selva  
Marítima

610,27 623,46 665,77 675,79 712,61 752,82 807,31

Baix  
Empordà 626,96 645,77 698,81 697,43 724,76 767,37 777,77

Osona 681,34 723,29 733,28 744,92 801,09 872,88 924,37

Cerdanya 749,82 748,94 928,43 954,84 1001,34 1104,71 1238,88

Alt Penedès 782,17 845,73 896,02 925,36

Garraf 692,14 765,74 802,82 824,81

Maresme 756,15 768,58 855,05 841,00

Barcelonès 
Nord 1002,96 1056,37 1133,59 1179,94

Montsià 812,67

Alt Urgell 981,02 1131,15 1288,69

Pallars Jussà-
Pallars Sobirà 1166,28 1283,37 1487,05

Alt Camp-
Conca de 
Barberà

864,00 921,39 939,58
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Territori Any 
2002

Any 
2003

Any 
2004

Any 
2005

Any 
2006

Any 
2007

Any 
2008

Baix Camp 980,23 1033,80 1077,65

Baix Ebre 1060,22 1193,14 1281,36

Gironès-Pla 
de l’Estany-
Selva Interior

960,68 1017,03 1059,82

Alt Empordà 704,21 705,69 716,06

Garrotxa 784,60 799,10 818,69

Ripollès 1012,82 1054,93 1094,28

Bages- 
Solsonès 995,84 1048,88 1079,95

Berguedà 1129,35 1161,19 1190,77

Baix 
Montseny 622,55 703,57 720,55

Granollers 709,35 780,85 816,83

Baix Vallès 679,53 737,75 774,92

Vallès  
Occidental 
Oest

784,11 837,11 882,03
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6.1 Presentació 
Com s’ha comentat en el capítol anterior, l’any 2002 es va posar en marxa un nou 
sistema de pagament en base poblacional amb l’objectiu de millorar l’atenció inte-
grada a les persones fomentant la coordinació entre els proveïdors i afavorint, entre 
d’altres coses, l’equitat d’accés als serveis de salut a la població.   

La implantació d’un nou model de compra en base poblacional pretén superar els 
problemes que genera la compra fraccionada per línies de servei i evolucionar cap a 
una compra integrada de serveis de salut, mitjançant l’assignació d’un pressupost per 
càpita als proveïdors que operen en un territori. Aquest nou model de compra també 
requereix una nova forma d’avaluar, més centrada a valorar l’obtenció de resultats 
globals del procés assistencial que en l’activitat feta per cada proveïdor (figura 1). 

Figura 1.  Evolució de la compra de serveis i dels objectius de l’avaluació 

L’any 2006 es va fer una avaluació de la prova pilot des de diferents vessants: 

•  Avaluació d’indicadors de salut. Amb la finalitat de monitorar l’experiència, es va 
portar a terme anualment l’avaluació d’un conjunt d’indicadors de salut agrupats 
per dimensions: accessibilitat, resolució, eficiència i satisfacció.   

•  Avaluació qualitativa. L’any 2005 es va fer un estudi qualitatiu per tal d’identificar 
els factors que havien afavorit i obstaculitzat la implantació del sistema de compra 
en base poblacional. Per obtenir aquesta informació, es van fer entrevistes a per-
sones clau implicades en el procés, tant de les entitats proveïdores com del Servei 
Català de la Salut, i es van analitzar diferents documents.   

Estructura

Activitat

Resultats

Què tenim?

Què fem?

Com ho fem?
Què aconseguim?



Av
al

ua
ci

ó 
de

 la
 p

ro
va

 c
ap

it
at

iv
a

98 6.2 Anàlisi dels indicadors de salut 
Es van seleccionar i definir un conjunt d’indicadors que, en la mesura del possible, 
complien les característiques ideals d’un indicador. Es va decidir que havien de 
reflectir aspectes rellevants del procés assistencial tan propers com fos possible a 
resultats finals de salut. Aquesta decisió estava basada en el fet que les mesures de 
procés són més sensibles per detectar diferències en la qualitat de l’atenció, són més 
fàcils d’interpretar i es poden atribuir directament a l’actuació dels serveis sanitaris, 
a diferència del que passa amb les mesures finals de resultats en salut, que depenen 
de molts factors. 

Alguns dels indicadors analitzats es presenten a la taula 7. Els indicadors 
s’enquadren en les dimensions d’accessibilitat, resolució/efectivitat (incloent-hi la 
seguretat), eficiència i satisfacció del ciutadà, seguint un marc conceptual similar al 
d’altres països. A més, també es va monitorar la freqüentació dels diferents serveis 
sanitaris.  

Les preguntes específiques d’avaluació que es van formular durant el procés 
d’avaluació van ser les següents: les zones geogràfiques que participaven en la prova 
pilot presentaven resultats diferents dels de zones similars que mantenien el sistema 
de contractació actual? Les zones pilot milloraven els resultats respecte a l’any ante-
rior? Les zones pilot obtenien resultats satisfactoris respecte a un valor estàndard?  

Seguint aquest esquema, per poder fer les comparacions necessàries, es van seleccio-
nar unes zones control mitjançant una anàlisi multivariant de clústers en funció de 
l’envelliment de la població, la densitat geogràfica, la renda familiar disponible i la 
capacitat de resolució de la zona. A més, els resultats de la zona pilot es van compa-
rar amb els obtinguts l’any anterior i amb el conjunt de Catalunya.  

A la taula 8 es mostra un exemple de com es van presentar els resultats. A fi 
d’establir un sistema que permetés avaluar el nivell de qualitat mitjà de la prestació 
farmacèutica de cada zona pilot respecte al nivell mitjà de Catalunya, es va utilitzar 
un indicador sintètic on Catalunya tenia el valor 1. Valors superiors a 1 implicaven 
una qualitat superior a la mitjana de Catalunya, i valors inferiors a 1 una qualitat in-
ferior. Aquest indicador era una síntesi dels indicadors de prescripció següents: valor 
intrínsec elevat, indicadors de selecció, novetats terapèutiques i fàrmacs genèrics. En 
general, es pot observar que gairebé totes les zones pilot tenien valors superiors als 
de les zones control i a la mitjana de Catalunya. Com es pot comprovar, l’evolució 
de l’indicador és pràcticament estable respecte al període anterior. A fi que la inter-
pretació dels resultats fos àgil, ràpida i directa, es va aplicar una escala seguint els 
criteris exposats a la taula 8.  
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Taula 7. Principals indicadors de salut analitzats a la prova pilot

Accesibilitat

•  Percentatge de població de 75 anys o més assignada a l’EAP atesa pel programa d’atenció 
domiciliària (ATDOM). 

• Pacients en llista d’espera quirúrgica hospitalària: taxa de pacients x 1.000 habitants.

• Pacients en llista de espera quirúrgica hospitalària i temps de resolució en mesos.

• Participació en el Programa de detecció precoç de càncer de mama.

• Cobertura del Programa de detecció precoç de càncer de mama.

Resolució/efectivitat

• Cobertura vacunal antigripal en la població de 60 anys o més assignada.

• Cobertura vacunal antitetànica en la població adulta atesa assignada.

• Altes evitables amb ingrés hospitalari adequat.

• Percentatge de cesàries.

• Cirurgia radical de mama sobre el total de cirurgia per càncer de mama. 

•  Discrecionalitat (excloent-ne altes evitables amb ingrés hospitalari adequat i compra 
addicional).

• Altes evitables amb ingrés hospitalari inadequat.

• Valor intrínsec elevat de la prescripció farmacèutica.

Eficiència

•  Percentatge de cirurgia major ambulatòria (CMA) finançat pel CatSalut sobre l’activitat 
programada quirúrgica.

• Prescripció farmacèutica d’indicadors de selecció (IS).

• Prescripció farmacèutica de novetats terapèutiques (NT).

• Prescripció de fàrmacs genèrics. 

• Índex sintètic global de la prescripció farmacològica.

Satisfacció

• Atenció primària: grau de satisfacció de l’usuari amb caràcter general (de 0 a 10).

• Atenció primària: percentatge de pacients que tornaria a aquest centre de primària.

• Atenció hospitalària: grau de satisfacció de l’usuari amb caràcter general (de 0 a 10).

• Atenció hospitalària: percentatge de pacients que tornaria a aquest hospital.
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100 Taula 8. Índex sintètic global de la prescripció farmacològica

Zona pilot Valor

Comparació amb:

valor control Catalunya
(1,00)

període anterior

Altebrat  1,10  0,86    1,12 34

Baix Empordà  1,28  0,83    1,27 34

Alt Maresme- 
Selva Marítima  1,10  83    1,12 34

Osona  1,13  1,03    1,08 4

Cerdanya  0,63 — — 666  0,59  4
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6.3  Avaluació d’indicadors de salut  
per dimensions 

En la dimensió d’accessibilitat, en línies generals es va observar una tendència 
favorable en comparar les zones capitatives pilot amb les zones control.  Amb relació 
a l’indicador de població de 75 anys o més assignada a l’EAP atesa en el programa 
ATDOM, a les zones capitatives el percentatge era més elevat que a les zones con-
trol. Pel que fa a les llistes d’espera, els resultats també eren millors a totes les zones 
capitatives amb relació a la mitjana de Catalunya. 

Quant a la cobertura poblacional i la participació en el cribratge de càncer de 
mama, totes les zones capitatives pilot estaven per sobre de les zones control amb 
diferències molt significatives. Respecte a la mitjana de Catalunya, totes les zones 
capitatives estaven per sobre, excepte la Cerdanya, que estava lleugerament per sota.  

Amb caràcter general, a les zones capitatives els resultats  dels indicadors de la di-
mensió d’eficiència van destacar de forma favorable en comparar-los amb els de les 
zones control i el conjunt de Catalunya. Cal recordar que s’estava mesurant la rela-
ció favorable entre el cost econòmic dels recursos humans i materials que utilitzaven 
els serveis sanitaris i els resultats obtinguts en el procés assistencial. En aquest sentit, 
s’ha de destacar l’esforç que van fer els diferents hospitals que hi ha a les zones 
capitatives en dedicar més esforç a la cirurgia major ambulatòria amb relació al total 
de l’activitat quirúrgica programada. També destacava de forma positiva el baix per-
centatge de prescripció farmacèutica de novetats terapèutiques de les zones capitati-
ves amb relació a les zones control i la mitjana de Catalunya. També es pot destacar 
l’elevat percentatge de prescripció de fàrmacs genèrics que es dispensava a les zones 
capitatives en comparació amb les seves zones control i la mitjana de Catalunya.  

En la dimensió de resolució/efectivitat no es va observar una tendència definida, ja 
que hi havia una gran heterogeneïtat de resultats, en els quals destacaven de forma 
positiva les zones capitatives en aspectes com les cobertures de vacunació antigripal, 
amb percentatges entre el 65,6 % i el 75,5 % a les zones capitatives pilot, i anti-
tetànica, amb percentatges superiors als de Catalunya i les zones control. També 
destacaven favorablement, en general, les zones capitatives pilot en l’indicador del 
valor intrínsec de la prescripció farmacèutica. 

En canvi, les zones capitatives no presentaven valors tan favorables en aspectes 
relacionats amb procediments inadequats, com el nombre d’altes evitables (ingressos 
hospitalaris que es podrien prevenir mitjançant algunes de les intervencions pròpies 
del primer nivell assistencial, com la prevenció de l’aparició del problema de salut, 
el diagnòstic precoç i el tractament dels episodis aguts de la malaltia, i/o el control i 
seguiment de les patologies d’evolució crònica), el percentatge de cesàries o el nom-
bre de mastectomies radicals. 
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102 Amb relació a la dimensió de satisfacció, els resultats del pla d’enquestes de satisfac-
ció dels assegurats del CatSalut, pel que fa a l’atenció primària i hospitalària, eren 
més favorables a les zones capitatives que a les zones control.   
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6.4 Avaluació qualitativa 
Com ja s’ha assenyalat, la finalitat principal de l’avaluació qualitativa era identificar 
els factors que podien afavorir i obstaculitzar la implantació d’un sistema de compra 
en base poblacional a Catalunya. 

Per a l’estudi, es va fer un mostreig teòric de documents i informants i es van reco-
llir els documents que podien proporcionar informació sobre els canvis estratègics i 
organitzatius per millorar la coordinació assistencial que s’havien elaborat a partir de 
la introducció de la prova (taula 9).  

Taula 9. Mostra de documents analitzats segons les zones d’avaluació capitativa

Documents  Altebrat Osona Baix  
Empordà

Alt 
Maresme 
Selva M.

Cerdanya

Conveni col·laboració 
CatSalut i proveïdors, 
annexos I i II 2001-2005

4 4 4 3 4

Avaluació annex II 2 2 3 3 1

Memòries de la regió  
sanitària 2001-5 5 5 5 5 5

Memòries proveïdors, 
2001-5 3 3 3 3 3

Conveni de col·laboració 
entre proveïdors 1 1 1 1 a

Conveni de formalització 
d’aliances a 0 a a a

Documents amb acords  
de col·laboració a 6 2 a a

Plans estratègics o altres 
documents estratègics 
2001-2005

a 1 2 a a

Actes de reunions  
de capitatiu 1 165 1 1 a

Assignacions anuals  
per càpita 0 0 3 3 0

Altres documents  
entregats 7 10 20 0 0

a =  no s’ha desenvolupat en el territori.
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104 Per a la selecció d’informants es van definir perfils amb discursos diferents (taula 4): 

a)  Directius dels proveïdors (territorials i multiterritori de nivell central, regional i local).

b) Professionals de la salut.

c) Directius del comprador (serveis centrals i regionals).  

La mostra es va limitar a persones que havien tingut contacte amb la prova a causa del 
desconeixement d’aquesta per part dels informants que no hi havien tingut contacte. Es 
va buscar un enllaç a cada regió per identificar els informants segons els perfils definits. 

Taula 10. Composició de la mostra d’informants segons les zones 
d’avaluació capitativa

Tipus 
d’informant Altebrat Baix  

Empordà Cerdanya
Alt  

Maresme 
Selva M.

Osona Nivell 
central Total

Directius  
proveïdors
territorial

— 2 2 1 6 — 11

Directius  
proveïdors
multiterritori* 
central

— — — — — 4 4

Directius  
proveïdors
multiterritori* 
regional

1 1 1 1 1 — 5

Directius  
proveïdors
multiterritori* 
territori

3 -— — 1 2 — 6

Directius  
compradors
central

— — — — — 4 4

Directius  
compradors
regions sani-
tàries

1 2** 1*** 3** 1*** — 5

Professionals 3 4 3 3 3 — 16

* Entitat multiterritori: gestiona serveis de salut en diversos territoris de Catalunya.
** Dos informants cobreixen les dues àrees.
*** L’informant és el mateix a les dues àrees.
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Per a la recollida d’informació, es va utilitzar, en primer lloc, l’anàlisi de documents 
per buscar informació sobre els processos desenvolupats als territoris pilot a fi de 
millorar la coordinació assistencial i, en segon lloc, es van fer entrevistes indivi-
duals semiestructurades per obtenir les perspectives i opinions dels entrevistats 
sobre els canvis en la coordinació assistencial als seus territoris. Es va elaborar una 
guia de l’entrevista, amb una part comuna i una altra d’específica segons el grup 
d’informants. Les entrevistes, de 60-90 minuts de durada cadascuna, van ser grava-
des i transcrites textualment. 

Es va fer una anàlisi narrativa del contingut de la informació, amb l’ajuda del pro-
grama informàtic Atles-ti. Les dades procedents de les entrevistes es van segmentar 
per grup d’informants i temes, i la informació documental per àrees i temes. Es 
van generar les categories d’anàlisi de forma mixta, a partir de les guies d’entrevista 
i les emergents de les dades (taula 11). Per assegurar la qualitat de les dades es va 
triangular la informació comparant diverses fonts d’informació, tècniques i grups 
d’informants. Van participar en l’anàlisi tres analistes amb formació diferent i un 
bon coneixement del context.  

Taula 11. Categories d’anàlisi

Categories d’anàlisi Subcategories d’anàlisi

Aliances introduïdes  
a les zones d’avaluació 
capitatives

Aliances entre els proveïdors del territori

Opinions sobre la implementació d’aliances

Instrument de la prova: conveni conjunt entre proveïdors  
i comprador

Canvis introduïts  
en els proveïdors  
del territori

Dimensió estratègica

Estructura organitzativa

Mecanismes de coordinació entre proveïdors 
- Seguiment de la prova 
- Gestió mancomunada del risc 
- Coordinació assistencial

Coneixement i difusió  
de la prova

Objectius de la prova

Fórmula d’assignació

Estratègies globals de la prova
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Categories d’anàlisi Subcategories d’anàlisi

Opinions dels  
actors clau

Prova pilot en general 
- Contribucions de la prova 
- Dificultats en el desenvolupament metodològic 
- Objectius de la prova pilot 
- Facilitadors de l’evolució de la prova pilot 
- Dificultadors de l’evolució de la prova

Elements de la prova 
- Criteris d’elecció dels territoris 
- Fórmula de càlcul de la càpita 
- Gestió del risc 
- Objectius marcats pel comprador 
- Sistema de facturació

Col·laboració en el territori 
- Facilitadors i obstaculitzadors de la col·laboració en general 
-  Amb proveïdors amb presència en diferents territoris

Paper del comprador 
-  Factors que faciliten i dificulten l’eficàcia de la implantació

Canvis proposats Aliances en els territoris

Objectius marcats pel comprador

Fórmula de càlcul de la càpita

Gestió del risc

Paper del comprador
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6.5 Resultats de l’avaluació qualitativa 
A continuació es detallen els principals resultats de l’estudi qualitatiu, així com les 
estratègies que es van fer servir per obtenir els resultats. 

Només en un territori, els proveïdors implicats havien establert una aliança formal. 
Els entrevistats identificaven, com a possibles factors dificultadors, la por de perdre la 
identitat pròpia de cada entitat, les personalitats jurídiques i el nivell d’interès dels di-
rectius per participar-hi. Altres factors que semblaven influir en l’establiment d’aliances 
eren el nombre i la grandària de proveïdors al territori i les experiències prèvies. 

Quant als canvis en els proveïdors, amb relació a la dimensió estratègica, l’estructura 
organitzativa i els mecanismes de coordinació havien estat limitats. De fet, a la 
majoria de territoris no s’havia desenvolupat una dimensió estratègica comuna ni 
s’havien introduït canvis organitzatius. No obstant això, en tots els territoris s’havien 
introduït alguns mecanismes per a la coordinació entre proveïdors, principalment 
per al seguiment de la prova (comissions permanents) i amb relació a la gestió 
mancomunada del risc, per al control de la despesa farmacèutica (guies farmaco-
lògiques, objectius per als professionals, formació en l’ús de fàrmacs). En canvi, el 
desenvolupament i la implementació conjunts de mecanismes per a la millora de la 
coordinació assistencial havien estat variables. Segons els informants, si bé s’havia 
millorat la comunicació, la percepció de temporalitat de la prova n’havia limitat un 
desenvolupament més extens. 

El coneixement dels aspectes teòrics de la prova i les accions conjuntes portades a 
terme només es trobaven en el discurs dels directius, mentre que la difusió als pro-
fessionals de les institucions havia estat, en general, deficient.  

Els entrevistats coincidien a considerar el sistema de pagament en base capitativa 
com una bona alternativa a l’actual i opinaven que la prova, en termes generals, 
havia iniciat un canvi de paradigma, havia suposat un estímul per al diàleg i havia 
fet que els proveïdors s’orientessin cap al territori i la col·laboració. També havien 
millorat la confiança i la transparència entre els proveïdors. No obstant això, identi-
ficaven nombroses debilitats. 

Els entrevistats coincidien a considerar que la prova pilot s’havia implementat amb 
unes bases metodològiques dèbils que n’havien dificultat el desenvolupament. La 
voluntat de col·laborar i la bona relació entre les persones que representaven les 
entitats proveïdores va ser el principal element facilitador. Es van identificar factors 
dificultadors relatius al context (la reforma incompleta de l’atenció primària, les 
característiques del sistema de salut amb multiplicitat de proveïdors i un model 
d’atenció segmentat, la concomitància d’altres programes i el canvi de govern), als 
proveïdors (difusió limitada als professionals, territoris capitatius no coincidents 
amb les demarcacions territorials d’algun proveïdor, cultures institucionals diferents, 
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108 impossibilitat de traspassar recursos i professionals...) i al comprador (canvis en les 
regions sanitàries, territoris pertanyents a dues regions...).  

El comprador i els proveïdors coincidien a destacar la voluntat de participar com a 
criteri per a la selecció del territori, però mentre que el comprador afegia les caracte-
rístiques dels proveïdors del territori, aquests mencionaven les bones relacions amb 
el comprador.  

Quant a la fórmula de càlcul de la càpita, el comprador i els proveïdors coincidien a 
considerar-la una fórmula possibilista, basada en el pressupost històric, que penalit-
zava els territoris més eficients. Els proveïdors consideraven, a més, que no era prou 
transparent ni sensible als canvis poblacionals.  

Sobre la gestió mancomunada de risc, hi havia divergència d’opinions. Mentre 
que el comprador considerava que anaven a risc en tot el que era gestionable, els 
proveïdors opinaven que una part de les partides a risc no ho eren realment (me-
dicació hospitalària de dispensació ambulatòria, riscos catastròfics). Ambdós grups 
d’informants coincidien en les limitacions per a la gestió de les partides relatives al 
transport i els desplaçats, així com les dificultats per implementar mesures correc-
tores pel fet de no disposar a temps de la informació necessària. Entre els límits a 
la gestió mancomunada del risc identificaven les interferències dels polítics locals, 
l’escassa capacitat per repercutir els resultats en algunes de les institucions partici-
pants i les dificultats en l’assignació dels usuaris a les organitzacions.  

Els entrevistats coincidien a considerar com a bona la col·laboració entre els pro-
veïdors dels territoris, facilitada per les característiques específiques de les persones. 
Atribuïen algunes de les dificultats aparegudes a l’escassa capacitat de gestió i cores-
ponsabilització de les unitats operatives territorials de proveïdors multiterritori, les re-
lacions amb els nivells centrals, les interferències polítiques en els òrgans directius i el 
limitat coneixement de la prova dels professionals implicats en l’activitat assistencial. 

Els entrevistats feien algunes recomanacions amb relació als principals problemes 
detectats: més promoció de les aliances; millora dels objectius amb orientació a 
resultats, negociats i lligats a la part variable del contracte; millora de la fórmula 
de càlcul amb la inclusió de variables de necessitat i sensible als canvis de població; 
eliminació de la gestió mancomunada del risc de les partides no gestionables; adap-
tació dels sistemes d’informació per disposar amb temps de la informació adequada; 
més suport del comprador i més participació dels proveïdors en el desenvolupament 
metodològic, i adaptació dels territoris. 

En conclusió, l’avaluació qualitativa des del punt de vista dels actors implicats 
mostrava que la implantació de la prova pilot havia obtingut resultats limitats, 
geogràficament i temporalment, amb relació als processos d’integració assistencial 
als territoris, i indicava que el CatSalut hauria de desenvolupar, a més de la compra, 
polítiques efectives per millorar la coordinació i exercir la seva funció reguladora per 
eliminar les barreres estructurals que dificultaven la col·laboració. 



109

Avaluació de la prova capitativa

6.6 Elements de futur 
En general, el resultat de l’avaluació de la prova pilot posa de manifest que 
l’instrument del finançament en base poblacional s’ha demostrat útil per generar 
canvis en l’organització dels proveïdors i que orienta a un model més integrat que 
situa el ciutadà com a eix del sistema. 

Del resultat de l’experiència es pot concloure que cal perfeccionar el mecanisme 
d’assignació introduint-hi nous factors que permetin ajustar millor el risc. També 
es pot concloure que cal generar incentius que potenciïn les actuacions transversals 
amb l’objectiu de promoure la prevenció, l’atenció, el tractament i la rehabilitació 
allà on sigui més eficient. 

En arribar la prova pilot a l’entorn metropolità, es posa de manifest la necessitat 
d’abordar la gestió dels fluxos de pacients entre territoris. Es dóna la circumstància 
que els cinc territoris de la prova pilot es troben fora de l’àrea metropolitana i que el 
seu nivell d’interrelació és quantitativament molt més petit. 

El pagament per càpita comporta com a corol·lari l’establiment de mecanismes 
d’interfacturació entre les diferents zones capitades. Ara bé, aquest sistema genera 
la necessitat de crear una estructura organitzativa molt potent i consumidora de 
recursos de personal (especialment inoportuna en un entorn pressupostari limitat). 
A banda, la interfacturació posaria en marxa formalment mecanismes de competició 
entre territoris.   

Cal fer, per tant, uns passos addicionals que tractarem en el capítol següent.
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7.1 Introducció 
En aquest capítol definirem les bases que han d’inspirar la definició d’un model de 
pagament en base territorial a partir de l’experiència acumulada al llarg dels gairebé 
vuit anys de l’experiència pilot de compra de serveis en base poblacional. 

En els països desenvolupats, factors com l’envelliment de la població, els canvis en 
els patrons epidemiològics dels problemes de salut, l’aparició de noves tecnologies 
diagnòstiques i terapèutiques i l’augment de les expectatives amb relació als ser-
veis sanitaris, tant dels ciutadans com dels professionals sanitaris, fan que s’estigui 
produint un desajustament entre l’increment de la demanda d’atenció sanitària que 
suposen i les limitacions dels recursos disponibles.  

Davant d’aquesta situació, els serveis sanitaris han de reaccionar i adaptar-se a 
aquest nou context, sense posar en perill la sostenibilitat del sistema. Així, l’informe 
Crossing the Quality Chasm (Institute of Medicine, 2001) proposa canvis en quatre 
nivells del sistema sanitari dels Estats Units, uns canvis, però, que es podrien esten-
dre a Europa: 

1.  Canvis a gran escala relacionats amb la política sanitària del país, que inclouen 
reformes en els sistemes de pagament, d’acreditació, de formació de professionals, 
etc.

2.  Canvis en les organitzacions i institucions proveïdores de serveis sanitaris, de for-
ma que es desenvolupin sistemes d’informació que facilitin una atenció mèdica 
més segura i eficient; que s’afavoreixi el desenvolupament professional mitjançant 
la formació continuada, i que s’incrementin el treball en equip i la cooperació 
amb altres organitzacions.

3.  Canvis a escala de microgestió (equips d’atenció primària, serveis hospitalaris, 
etc.) orientats a aconseguir que els metges, que són els que assignen la major part 
dels recursos dels sistemes, tinguin els coneixements, les habilitats i les actituds 
necessaris per prendre decisions amb una bona relació entre el cost i l’efectivitat.

4.  Introducció d’una cultura de transparència i rendició de comptes en tots els 
nivells del sistema sanitari. 

L’objectiu final d’aquesta adaptació és disposar d’un sistema sanitari centrat en 
el pacient que garanteixi l’equitat, l’efectivitat i l’eficiència dels serveis prestats. 
Amb aquesta perspectiva, el model sanitari català està plantejant un canvi des d’un 
sistema organitzat sobre la base de nivells assistencials (atenció primària, atenció 
especialitzada, atenció sociosanitària, atenció a la salut mental...) a un model basat 
en la integració de serveis. 

Atès que els canvis organitzatius han d’anar acompanyats de canvis i/o adaptacions 
dels instruments de contraprestació per tal d’alinear els incentius amb els objectius 
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114 definits pel model, el CatSalut va impulsar l’any 2002 un projecte per testar un 
model de compra de serveis en base poblacional per a la contractació integral de ser-
veis en diverses zones de Catalunya. Paral·lelament, l’Administració va optar per un 
model basat en la descentralització, amb la participació de l’Administració local, que 
s’ha concretat en la creació dels governs territorials de salut (GTS). Cal que aquests 
GTS disposin d’una assignació de recursos que garanteixi l’accés equitatiu a una car-
tera de serveis homogènia en tot el territori, la continuïtat assistencial i l’eficiència 
del sistema, i que estigui basada en uns criteris transparents que estimulin l’objectiu 
d’integració de serveis.  

Tal com s’ha referit en el capítol anterior, la prova pilot va demostrar que el model 
testat podia ser un instrument útil en aquest procés, però també va posar de ma-
nifest la necessitat d’adaptar-ne la metodologia d’elaboració per tal de poder fer-lo 
extensiu al conjunt del territori.  

Per fer-ho possible, el Servei Català de la Salut ha treballat des del començament de 
2008 amb les associacions de proveïdors (Unió Catalana d’Hospitals, Consorci Hos-
pitalari de Catalunya, Institut Català de la Salut i Agrupació de Centres Sanitaris, 
ACES) per tal d’analitzar els resultats de la prova pilot de compra de serveis en base 
poblacional i adaptar-ne la metodologia de càlcul als requeriments actuals, d’acord 
amb l’avaluació de l’experiència. 

Aquest capítol presenta les bases metodològiques i els criteris utilitzats per a 
l’elaboració del nou model d’assignació territorial en base poblacional de Catalunya. 
Actualment, la implementació està  en fase de treball i consens. 
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7.2 Objectius del model 
Es vol definir un model d’assignació de recursos al territori que estimuli el treball 
en xarxa dels proveïdors amb relació a les necessitats dels pacients i que garanteixi 
l’equitat, l’efectivitat i l’eficiència.  

Objectius específics:

•  Afavorir la creació de sistemes integrats de salut per atendre les necessitats assisten-
cials de la població:

 - Situant el ciutadà com a eix del sistema.
 -  Facilitant la cooperació i no la competència entre els diferents proveïdors i nivells 

assistencials. 

•  Millorar l’eficiència mitjançant una gestió més coordinada del sistema sanitari:
 -  Definint sistemes de compra que afavoreixin la gestió coordinada dels recursos, la 

continuïtat assistencial i la col·laboració entre proveïdors.
 - Buscant efectes substitutoris entre línies.
 - Eliminant duplicitats.
 - Orientant l’organització al producte final: la salut dels ciutadans. 

•  Eliminar la competència entre territoris incorporant en la base de càlcul del model 
la compensació entre territoris per desplaçaments de la població 

•  Estimular la millora de la qualitat dels serveis de salut situant l’assistència en el 
nivell més adequat. 

•  Incorporar la prevenció, promoció i protecció de la salut. 

•  Coresponsabilitzar els diferents nivells d’atenció transferint una part del risc als 
proveïdors. 

Les bases amb què s’ha treballat per tal de formular el model han tingut en 
compte els principis bàsics següents: 

•  L’assignació de recursos es fa a un àmbit territorial. 

•  El model ha d’estar basat en les necessitats de la població. 

•  El model ha de ser comprensible, objectiu, transparent, estable en el temps, creïble 
i basat en dades fiables. 

•  A partir del valor monetari de la càpita que suposa el finançament actual, el model 
ha de permetre establir quin és l’horitzó al qual ha d’arribar cada territori. 

•  S’ha de definir el termini perquè la situació actual i el calendari d’aquest canvi 
evolucionin cap a la situació teòrica definida pel model amb criteris de viabilitat. 
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116 •  La contractació es continuarà fent mitjançant la compra de serveis als diferents 
proveïdors individualment. 

•  La contractació ha d’incorporar la capacitat d’incentius d’acord amb l’assoliment 
d’uns objectius definits explícitament. 

•  Els objectius d’accessibilitat i resolució definits han de promoure la integració i 
coordinació de serveis entre els diferents proveïdors i línies assistencials, i han de 
quedar reflectits en el conveni de coordinació del sistema de compra de serveis 
en base poblacional i en els contractes establerts amb les diferents entitats del 
territori. 

•  L’avaluació del model ha de tenir en compte, a més, els resultats en termes de salut 
i satisfacció dels usuaris. 
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7.3 Bases metodològiques 
El model que es planteja preveu que els recursos que arriben a un territori es defi-
neixin a partir de la suma de tres conceptes: 

1.  Càpita bàsica: import corresponent a la cartera bàsica comuna a tots els territoris. 
Aquest import s’assigna territorialment a partir de tres paràmetres: 
- Població del territori
- Càpita mitjana de Catalunya
- Factor corrector territorial 

La fórmula de càlcul de l’assignació al territori és un element clau per donar 
consistència i credibilitat al model. Per aconseguir-ho és important que la fór-
mula incorpori, a més del criteri estrictament poblacional, altres variables com la 
demografia, la dispersió de la població, el nivell de renda, la cobertura, etc. que 
permetin incloure característiques pròpies de cada territori així com les necessitats 
d’atenció de la seva població, per tal que l’assignació de recursos sigui la més justa 
i adequada possible.

L’evolució que s’està produint quant a la implantació de sistemes d’informació, 
especialment la implantació progressiva del CMBD d’atenció primària i d’altres, 
permetrà afinar l’anàlisi de la morbiditat atesa i probablement impulsarà un salt 
qualitatiu per al sistema d’assignació territorial. 

2.  Procediments terciaris i d’alta complexitat: import corresponent a la contrapres-
tació d’activitats de referència que tenen com a objectiu atendre una població 
més àmplia que la que resideix al territori on aquestes activitats estan ubicades; 
aquestes activitats, per tant, no estan distribuïdes de forma homogènia en el terri-
tori. L’import s’assignaria amb un pagament per cas.
L’avaluació de l’alta complexitat parteix d’una anàlisi detallada dels fluxos assis-
tencials entre GTS, a partir de les dades del CMBD.

La llista es revisa críticament amb aportacions d’experts del sector i té vocació de reno-
var-se periòdicament per tal d’incorporar les novetats assistencials d’alta complexitat i 
retirar de la llista aquelles activitats que s’han incorporat al conjunt de la xarxa. 

3.  Programes d’especial interès del Departament de Salut (PEIDS): import corres-
ponent al finançament d’aquests programes. 
D’aquesta manera, el model permet determinar l’assignació teòrica a cada territori 
sobre la base de: 

Assignació (euros) = Càpita bàsica + Alta complexitat + PEIDS 

Eventualment es podrien tenir en compte altres factors relacionats amb l’activitat 
i que evitessin el risc d’hipoactivitat.  
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118 7.4 Implantació 
Com hem dit al començament, en aquest capítol no es pretén descriure de forma 
exhaustiva el model de pagament, sinó donar a conèixer els conceptes i les bases 
teòriques en què actualment s’està treballant per poder formular-lo. 

Com s’ha manifestat en els objectius del model, cal desenvolupar un sistema de 
pagament que situï el pacient com a eix central del sistema, garantint l’equitat, 
l’efectivitat i l’eficiència: 

•  L’equitat es garantirà en la mesura en què l’assignació territorial incorpori elements 
que permetin identificar les necessitats reals de la població de cada territori, peça 
clau per aproximar els recursos a qui els necessita. 

•  L’efectivitat es garantirà perquè exigirà adoptar la visió integral dels problemes de 
salut de la població i aquesta perspectiva potenciarà les accions promotores de la 
salut i preventives de la malaltia, així com l’assignació de l’atenció al nivell assis-
tencial més adequat. 

•  L’eficiència es garantirà perquè es tracta d’un model que elimina els incentius per 
estimular la demanda. 

En definitiva, es tracta d’afavorir el treball dels proveïdors en el territori des del 
vessant de la complementarietat i de la coordinació dels seus dispositius, per tal 
d’assolir l’objectiu comú. 

La implantació d’aquest model suposarà un salt respecte del model actual i possi-
bilitarà, d’una banda, la incorporació de les propostes i recomanacions plantejades 
pels diferents experts consultats al llarg de les proves d’avaluació de la prova pilot 
al model d’assignació de recursos. I, de l’altra, la incorporació dels objectius que es 
deriven dels diferents plans estratègics, plans directors, Pla d’innovació de l’atenció 
primària, etc., que ha desenvolupat en els darrers anys el Departament de Salut. 
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8.1 Condicionants relatius
El sistema de pagament de la resta de línies d’atenció no ha evolucionat al mateix 
ritme que el de l’atenció hospitalària, bàsicament per la dificultat de desenvolu-
par un sistema d’informació solvent i sòlid. Aquest procés es detalla en el capítol 
següent. Cadascuna de les línies d’atenció restants té peculiaritats que fan difícil 
quantificar-les o parametritzar-les.

A tall d’exemple, en l’àmbit de l’atenció a la salut mental, a banda de l’activitat 
d’internament, de consulta externa i d’urgències, per interès del Departament de 
Salut es van impulsar un gran nombre de projectes destinats a col·lectius específics 
o a diversos trams de la població que han generat una innombrable quantitat de 
programes ben diferenciats.

En l’àmbit de l’atenció sociosanitària, la parametrització esdevé més difícil perquè la 
intensitat de les cures és variable durant l’estada del pacient, ja que hi ha perfils de 
pacients difícilment comparables (pacients pal·liatius i pacients en règim de conva-
lescència, per exemple).

I en l’àmbit de l’atenció primària de salut, la ràtio entre el temps necessari per 
generar la informació assistencial i el temps emprat en l’atenció pròpiament dita és 
desproporcionadament alt. A mesura que s’incorporen o s’amplien les funcions dels 
professionals, aquesta diferència encara es fa més palesa.
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122 8.2 Atenció primària 
El sistema de pagament de l’atenció primària es determina en funció de:

a)  La població assignada a cada equip d’atenció primària segons el Registre central de 
persones assegurades (RCA), ponderada per variables demogràfiques, de dispersió i 
d’atenció continuada, a partir de les quals es defineixen els recursos teòrics necessa-
ris per a cada equip, tant de recursos humans com de funcionament.

El cost estàndard de l’equip es modifica a partir de la tipificació de cada àrea 
bàsica de salut (ABS) i es determina a partir d’unes característiques específiques 
de cada territori: 
•  Característiques de la població (població assignada i percentatge de majors  

de 65 anys).
•  Dispersió de la població (distància entre nuclis de població existents en l’àmbit 

de l’ABS, grau d’aïllament, densitat de població, nombre de consultoris locals).
•  Característiques socioeconòmiqes de la població.
•  Docència.
•  Coordinació (en funció de les tasques de coordinació pròpies de cada EAP).

b)  Producte intermedi: segons la població assignada a cada equip d’atenció primària 
ponderada per trams d’edat (de menys de 64 anys i de més de 64 anys) i la pobla-
ció flotant que atén cada equip.

c)  Tires reactives: segons població assignada a cada equip d’atenció primària de més 
de 14 anys. 

d)  Serveis, dispositius i programes específics de necessitats i/o activitats reconegudes 
–derivades del Pla de salut de Catalunya i de la resta de criteris de política sani-
tària– que calgui implementar.
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8.3 Atenció sociosanitària 
El sistema de pagament de l’atenció sociosanitària incorpora, amb caràcter general, 
els vessants següents:

a)  Hospitalització: comprèn el conjunt d’activitats i procediments a persones 
pacients ateses en règim d’internament, ja sigui total o parcial, incloent-hi 
l’hospitalització de llarga i mitjana estada i l’hospital de dia.

b)  Activitats dels equips de suport a l’atenció primària i als centres hospitalaris 
(PADES i UFISS), les quals es porten a terme a través de dispositius específics, 
amb independència de la complexitat i la necessitat d’internament de la persona 
pacient.

c)  Activitats d’avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i tras-
torns cognitius, que comprenen la consulta d’avaluació i seguiment de la persona 
pacient i l’avaluació multidisciplinària portada a terme per equips especialitzats 
per donar suport tant a la persona pacient com al seu entorn.

d)  Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat i/o activitats 
que calgui implementar derivats del Pla de salut de Catalunya i de la resta de 
criteris de política sanitària.

Els paràmetres per a cadascun dels vessants definits són:

a)  Hospitalització. El paràmetre està constituït per l’estada, en cadascuna de les 
diferents modalitats d’hospitalització.

L’activitat de llarga estada i hospital de dia és finançada pel Departament de Salut 
i pel Departament de Benestar i Família. Aquest darrer es fa càrrec de l’anomenat 
mòdul de suport social. 

En l’àmbit sanitari, s’establirà un preu unitari per a cada subtipus d’activitat, que 
es podrà modular, si escau, en funció de les patologies ateses.

En el cas de l’activitat de llarga estada, en funció del grau de dependència, de les 
patologies i de la complexitat terapèutica, s’estableixen tres factors moduladors 
de complexitat que, per resolució de la persona titular del Departament de Salut, 
s’assignaran anualment als diferents centres. El mòdul de suport social serà el 
mateix, amb independència del factor modulador de complexitat assignat.

b)  Activitat dels equips de suport a l’atenció primària i als centres hospitalaris: el 
pagament és estructural i en aquesta modalitat s’inclouen el programes d’atenció 
domiciliària (PADES) i les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries 
(UFISS).

PADES: s’estableix una contraprestació màxima anual en funció del nombre de 
professionals, el grau d’implantació de la reforma de l’atenció primària i la zona 
geogràfica d’influència i d’actuació de l’equip.



Si
st

em
a 

de
 p

ag
am

en
t 

de
 la

 re
st

a 
de

 lí
ni

es
 d

’at
en

ci
ó

124 UFISS: s’estableix una contraprestació mínima i màxima per a cada tipus 
d’UFISS (geriàtrica, de cures pal·liatives, mixta i de valoració del deteriorament 
cognitiu i trastorns de la conducta) en funció del nombre de professionals, el 
centre on està ubicada, l’activitat duta a terme i el temps de funcionament.

c)  Activitat d’avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns 
cognitius: en la consulta d’avaluació i seguiment, el paràmetre està constituït per 
la visita, mentre que en l’avaluació multidisciplinària el paràmetre és el procés.

S’estableixen un preu unitari per a la consulta d’avaluació i seguiment i un 
preu unitari per a cada tipus d’avaluació multidisciplinària (geriàtrica, de cures 
pal·liatives o de trastorns cognitius).

El sistema de pagament dels serveis d’internament (llarga estada i mitjana estada) 
ha d’incloure un pagament variable, d’un import màxim del 3% de la contrapres-
tació econòmica, en funció del compliment de les actuacions amb relació al Pla 
de salut, els sistemes d’informació i els programes específics.
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8.4  Atenció psiquiàtrica i de salut mental
El sistema de pagament de l’assistència psiquiàtrica i de salut mental incorpora, amb 
caràcter general, els vessants següents: 

a)  Hospitalització: comprèn el conjunt d’activitats i procediments que es practiquen 
als pacients atesos en règim d’internament.

b)  Consulta externa i serveis d’atenció primària especialitzada: comprèn l’atenció als 
pacients en règim ambulatori, constituïda per la primera visita, les visites suc-
cessives i les proves diagnòstiques i terapèutiques que es duguin a terme durant 
aquest procés assistencial.

 c)  Urgències: comprenen l’atenció als pacients que accedeixen al centre per iniciati-
va pròpia o des d’altres instàncies, utilitzant el circuit alternatiu a la programació, 
com a conseqüència de la necessitat objectiva o subjectiva d’atenció immediata i 
amb independència que la destinació final del pacient comporti o no l’ingrés en 
el mateix centre.

El sistema de pagament de l’assistència psiquiàtrica i de salut mental, quan calgui i 
a banda dels vessants a què es refereix l’apartat anterior, incorporarà les prestacions 
específiques següents:    

a)  Serveis, dispositius i programes específics de necessitat reconeguda.
b)  Activitats que calgui implementar derivades del Pla de salut de Catalunya i de la 

resta de criteris de política sanitària.
c) La funció docent i investigadora.

Per a cadascun dels vessants definits, amb relació a l’assistència psiquiàtrica i la salut 
mental, s’estableixen els paràmetres de contraprestació específics següents: 

a)  Hospitalització (que inclou les subtipologies d’hospitalització d’aguts, hospitalit-
zació de subaguts, hospitalització de mitjana i llarga estada i hospital de dia): el 
paràmetre està constituït per les estades, modulades per una estada mitjana.

S’estableix un preu unitari per a cada subtipologia d’hospitalització.

b)  Serveis d’atenció primària especialitzada en salut mental, tant destinats a la po-
blació adulta com a la població infantil i juvenil: el paràmetre està constituït per 
les visites totals i es fixa una assignació única global destinada a afrontar els costos 
derivats del manteniment d’aquesta estructura per tal que funcioni correctament.

c)  Serveis de rehabilitació (inclouen les subtipologies d’adults i infantil i juvenil): 
per a la subtipologia d’adults el paràmetre està constituït pel cas atès i, per a la 
subtipologia de serveis de rehabilitació infantil i juvenil, per la plaça contractada. 

El preu unitari es determina per a cadascuna de les subtipologies.
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126 8.5  Pagament d’altres prestacions sanitàries
Dins d’aquest grup d’altres prestacions sanitàries s’inclouen els serveis següents:

•  Rehabilitació. Actualment la prestació sanitària de rehabilitació es dóna tant en 
l’àmbit hospitalari com en l’extrahospitalari. Els serveis existents són la rehabilita-
ció ambulatòria, la rehabilitació domiciliària i la logopèdia. 

Segons la complexitat, la intensitat d’ús de recursos necessaris i els requeriments 
d’atenció individualitzada per aconseguir els objectius terapèutics establerts, els 
processos s’agrupen en quatre nivells de complexitat diferents en atenció am-
bulatòria, cinc nivells de complexitat en atenció domiciliària i quatre nivells de 
complexitat en logopèdia. 

En l’atenció domiciliària, per tal de diferenciar la dificultat en l’accés al domicili, 
es distingeixen a més quatre modalitats de tarifa (A, B, C, D), en funció de l’àmbit 
on es porta a terme l’activitat segons els paràmetres següents:

-  Característiques geogràfiques i demogràfiques de l’àmbit de prestació del servei.
-  Dispersió de la població, distància entre els nuclis, nombre d’habitants i estruc-

tura per edats.
-  La disposició de la xarxa viària, les facilitats de desplaçament entre diferents 

nuclis i la dotació i les característiques dels transports públics.

 La contractació és per processos i el sistema de pagament és 100% variable. En cas 
que superi l’activitat contractada, l’activitat addicional s’abona al 50% de la tarifa.

•  Transport. L’organització del transport sanitari a Catalunya inclou el vessant del 
transport urgent i el del transport programat. S’entén per servei el trajecte entre 
el punt de recollida i el punt de destinació del malalt. En el cas del transport 
sanitari programat, aquest pot ser individual o col·lectiu. El pagament és per servei 
realitzat i s’ha de justificar d’acord amb allò que es determina en el procediment 
específic de facturació de transport sanitari. 

Pel que fa al transport sanitari urgent, el sistema de pagament per estructura pre-
veu un pagament fix i un pagament variable en funció de l’activitat realitzada. Els 
paràmetres que inclou aquesta prestació són: 

-  serveis primaris 
-  trasllat interhospitalari d’adults 
-  trasllat interhospitalari pediàtric
-  centre de coordinació
-  dispositius de transport sanitari
-  coordinació i derivacions extraordinàries (malalts coronaris i no coronaris)
-  Sanitat Respon
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-  atenció continuada domiciliària
-  repatriacions

Pel que fa als quatre primers paràmetres, el sistema de pagament es basa en el 
nombre de serveis o actes realitzats i, en el cas dels darrers cinc paràmetres, el 
pagament es basa en un pressupost finalista.

•  Oxigenoteràpia. Les tècniques de teràpia respiratòria a domicili tenen com a 
finalitat mantenir un correcte estat ventilatori, millorar la qualitat i l’esperança de 
vida, afavorir la integració social i disminuir les estades hospitalàries dels pacients 
amb patologia respiratòria crònica. L’objectiu es practicar les tècniques de teràpia 
respiratòria al domicili dels malalts afectats per malalties de l’aparell respiratori, 
així com adequar els tractaments específics segons cada patologia, oferir la possi-
bilitat de prescriure la totalitat dels tractaments existents, amb els equips d’última 
generació, pal·liar al màxim les seqüeles i aportar als malalts una millor qualitat 
de vida. Aquesta prestació sanitària es basa en el paràmetre de dia de tractament 
realitzat. El sistema de pagament es basa en el nombre de sessions i els requisits del 
concurs que el regeix.

•  Tractament de la insuficiència renal. Pel que fa a l’assistència nefrològica de 
cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut, es defineixen tres nivells 
assistencials:

Unitats de nefrologia de nivell I (l’equivalent als anomenats anteriorment serveis 
de nefrologia). Són unitats que presten assistència nefrològica altament autosufi-
cient d’acord amb el seu nivell assistencial (hospital de referència o d’alta tecnolo-
gia). Són responsables de l’atenció nefrològica de la població de referència del seu 
àmbit geogràfic respecte a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malal-
ties renals i la prescripció del tractament substitutiu.

Unitats de nefrologia de nivell II. Són unitats que presten assistència nefrològica 
no autosuficient d’acord amb el seu nivell assistencial; poden fer la prescripció 
del tractament substitutiu en coordinació amb la unitat de nefrologia de nivell I 
del seu àmbit poblacional. Al mateix temps, presten tractament substitutiu renal 
mitjançant diàlisi.

Centres i unitats de diàlisi. Presten tractament substitutiu renal mitjançant hemo-
diàlisi.

El sistema de pagament es basa en el concepte de sessió de diàlisi.
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128 8.6 Visió de futur
Les millores en el sistemes d’informació d’aquestes línies assistencials, que s’aborden 
en el capítol següent, permetran aprofundir gradualment en l’anàlisi integral de la 
morbiditat atesa. La possibilitat d’integrar tota la informació sanitària correspo-
nent a una mateixa persona (preservant-ne la confidencialitat) i d’agregar aquesta 
informació a escala territorial ha de permetre avenços significatius en l’avaluació de 
la prestació assistencial. També té ús potencial amb relació al model de pagament en 
base territorial que es tracta en el capítol anterior.
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9.1  Els sistemes d’informació sanitària  
i els sistemes de pagament

No podem acabar aquest llibre sense detallar quins són els sistemes d’informació que 
han permès l’evolució dels sistemes de pagament descrits en els capítols anteriors. 

Després d’una breu síntesi de la teoria referent als sistemes d’informació i de 
l’aplicació pràctica a l’àmbit sanitari, es detalla el procés que permet passar de: 1) 
la documentació assistencial bàsica (informes d’alta) a 2) la recollida sistemàtica 
mitjançant els conjunts mínims bàsics de dades (CMBD) i, d’aquesta, a 3) la classi-
ficació de les dades disponibles en grups clínicament homogenis que presenten una 
distribució de costos similar (agrupadors de casuística) i, finalment, a 4) l’avaluació 
de la complexitat/cost de l’atenció prestada.

En el procés d’identificar homogeneïtat clínica i isocostos, els agrupadors de casuís-
tica tenen atributs diferenciats segons l’entorn al qual s’han d’aplicar. Per exemple, 
en l’àmbit de l’atenció hospitalària, el pas per quiròfan és un element essencial que 
cal considerar, com també ho és la intensitat de la rehabilitació en l’entorn sociosa-
nitari, que posa èmfasi especial en les necessitats de suport a les activitats de la vida 
diària. Però en l’entorn de l’atenció primària, i també en l’entorn capitatiu, el més 
important és identificar els patrons de combinacions pluripatològiques cròniques.

Els darrers apartats del capítol es dediquen a detallar els agrupadors 
d’hospitalització, els agrupadors de les altres línies i els agrupadors que s’han 
d’aplicar en base capitativa.
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132 9.2  Teoria sobre els usos i les limitacions 
dels sistemes d’informació 

Un sistema d’informació és un mecanisme pel qual es garanteix la recollida siste-
màtica de dades referides a un àmbit d’interès, de forma que se n’extregui informa-
ció útil per prendre decisions. En el desenvolupament de sistemes d’informació, per 
tant, hi ha dos elements bàsics que s’han de considerar:

•  El motiu que hi ha per crearlo. Dit d’una altra manera: quines són les pregun-
tes que s’espera respondre amb les dades que s’obtinguin. És prou evident que 
no es desenvolupa correctament cap sistema d’informació que no tingui darrere 
l’expectativa de treure’n profit. 

•  L’avaluació de la qualitat de les dades recollides. El gran risc dels sistemes 
d’informació és que s’usin dades de qualitat no contrastada per prendre decisions. 
El procés d’obtenció de dades de qualitat mai no és tan ràpid com voldrien els fu-
turs usuaris i la temptació d’usar les primeres dades disponibles és gran. Però abans 
cal seguir un procés que garanteixi tant l’exhaustivitat de la informació recollida 
com la coherència interna de les dades (validesa interna) i la fidelitat al fenomen 
que vol il·lustrar (validesa externa). 

Si apliquem aquests elements a l’àmbit sanitari, ens trobem que el desenvolupament 
dels sistemes d’informació sanitària sempre va a remolc de l’expectativa d’utilització, 
en un primer moment en la planificació de serveis. Les exigències de qualitat amb 
relació a la planificació són, en general, més fàcils d’assolir perquè no requereixen 
un nivell de detall extrem. Un cop assolits aquests mínims de validesa, se’n pot 
plantejar l’ús com a suport dels sistemes de pagament. Ara bé, les exigències per a la 
compra de serveis són superiors i poden passar anys fins que el sistema d’informació 
no arriba al punt de maduresa. Això explica els lapses de temps entre la creació d’un 
sistema d’informació i l’ús efectiu per a l’objectiu previst.

Les primeres referències a l’activitat prestada se centren en l’entorn hospitalari, 
que sempre serà la punta de llança dels sistemes d’informació sanitària per la 
importància proporcional que assoleix en els pressupostos i per raó d’elements 
estructurals que hi faciliten la recollida d’informació amb relació a les altres línies 
assistencials:

•  Als hospitals els resulta més fàcil organitzar els circuits de recollida i tramesa 
d’informació per una mera qüestió de volum de recursos humans disponibles en 
els serveis d’admissions i d’arxiu.

•  L’alta com a unitat d’anàlisi té un volum de casos més manejable que, per exem-
ple, els contactes en atenció primària, en atenció ambulatòria de salut mental o en 
urgències no ingressades.
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•  L’alta hospitalària té una definició més senzilla en termes de variables que s’han 
de recollir i de cronograma de notificació que, per exemple, les valoracions dels 
malalts ingressats als centres sociosanitaris.
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134 9.3 Els informes d’assistència
Com hem comentat, la base de qualsevol sistema d’informació sanitària és l’informe 
d’assistència que redacten els professionals, sense el qual no es pot conèixer el detall 
clínic de l’assistència prestada.

Les dades d’activitat hospitalària es comencen a recollir sistemàticament de forma 
limitada a partir de 1951, quan es defineix l’enquesta de morbiditat, que és modifi-
cada el 1977. La informació recollida s’amplia amb l’establiment, per una ordre mi-
nisterial del 1973, de l’Estadística d’establiments sanitaris en règim d’internament 
(EESRI). L’obligatorietat de tenir un llibre de registre arriba amb un decret de 1976 
i l’obligatorietat de l’informe d’alta hospitalària amb una ordre ministerial de 1984.

A Catalunya, la regulació implícita figura en la normativa d’acreditació de 1983 i 
es regula explícitament amb l’Ordre de 7 de novembre de 1986, d’obligatorietat de 
l’informe d’alta mèdica. Aquí es regulen els mínims d’informació que ha de contenir 
amb relació al centre sanitari, al malalt i al procés assistencial.

La regulació dels informes d’assistència té tres finalitats:

•  complir el dret a la informació i permetre que el pacient conegui el seu procés 
clínic,

•  permetre que el metge de capçalera també conegui el procés del malalt i es  
mantingui així la continuïtat assistencial,

•  nodrir el sistema d’activitat de l’Administració, pas previ imprescindible per poder 
desenvolupar un sistema d’informació com el CMBD, que tractem a continuació.
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9.4  Els conjunts mínims bàsics  
de dades

Les dades de l’informe d’alta són la base de la creació del que s’ha anomenat conjunt 
mínim bàsic de dades (CMBD) de l’alta hospitalària. A Catalunya es posa en marxa 
amb l’Ordre de 23 de novembre de 1990, que regula la tramesa del CMBD a Cata-
lunya, tot i que el 1989 ja hi ha una primera prova pilot amb 29 centres. 

El procés fins a arribar a aquest punt, però, comença el 1973 al Estats Units, quan 
el Comitè d’Estadístiques Vitals i Sanitàries proposa l’Uniform hospital discharge 
data set. Aquest procés arriba a Europa el  1982, quan el Comitè d’Informació i 
Documentació en Ciència i Tecnologia defineix l’European minimum basic data set 
(MBDS), i a Espanya el 1987, quan el Plenari del Consell Interterritorial aprova el 
CMBD a l’alta hospitalària.

Les diferents comunitats autònomes desenvolupen sobre aquesta base els seus 
respectius CMBD, amb algunes variacions amb relació als continguts i al ritme de 
desenvolupament. El CMBD català es modifica en dues ocasions per donar resposta 
a canvis i oportunitats:
-  L’any 1996 s’amplia per donar resposta als canvis organitzatius vinculats a l’eclosió 

de l’activitat ambulatòria que prèviament requeria un ingrés convencional. 
S’adapten les definicions del CMBD de forma que permeten la inclusió de la 
cirurgia major ambulatòria (CMA) i també de l’hospital de dia.

-  El 2003 es modifica estructuralment per integrar el CMBD en el pla de sistemes 
del CatSalut. Aquesta integració dóna resposta a les exigències de la normativa 
de preservació de la confidencialitat de les dades, qüestió especialment necessària 
per la vinculació del CMBD, a través del Pla de sistemes, amb el Registre central 
de persones assegurades (RCA). Aquesta vinculació aporta al CMBD informació 
sociodemogràfica més precisa. La integració també canvia l’entorn de tramesa de 
la informació, que esdevé més segura i àgil. La modificació serveix així mateix per 
ampliar les variables clíniques recollides.

Les altres línies assistencials s’han anat dotant també de CMBD, amb dificultats 
específiques per a cadascuna:

•  La xarxa de salut mental disposa de dos CMBD diferenciats: un per a 
l’hospitalització en hospitals monogràfics psiquiàtrics (que té una estructura simi-
lar a la dels altres hospitals d’aguts) i un per a l’atenció a la salut mental en règim 
ambulatori (que recull recomptes trimestrals d’activitat per pacient). 

•  La xarxa sociosanitària també disposa d’un CMBD. En aquest cas recull les dife-
rents valoracions de dependència practicades als pacients amb la periodicitat que 
requereix cada tipus de dispositiu per separat. 
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136 •  Pel que fa a l’atenció primària, el 2008 es va començar una prova pilot de reco-
llida d’informació de tots els contactes, cosa que suposa un volum de registres 
considerable.

Per tenir recollides exhaustivament totes les activitats assistencials, en aquests mo-
ments només queden sense CMBD les consultes externes d’hospitalització, ja que el 
2009 s’ha posat en marxa una prova pilot de CMBD d’urgències hospitalàries. 

El desenvolupament de tots aquests CMBD permet plantejar avaluacions integrals 
de l’assistència prestada als ciutadans, amb independència del dispositiu, i obre la 
porta a la utilització d’agrupadors de casuística amb orientació capitativa.
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9.5  La Classificació internacional  
de malalties

Un element essencial dels CMBD és la traducció de la informació clínica literal dels 
informes d’assistència a un llenguatge que permeti fer-ne un aprofitament estadístic. 
Sense una eina estàndard codificada, la gran riquesa de la informació literal no es 
pot analitzar de forma agregada.

Aquest llenguatge és fonamentalment la Classificació internacional de malalties 
(CIM). La CIM és una eina que manté la utilitat sobre la base d’un procés de revi-
sió permanent per tal de recollir els canvis observats en l’àmbit de la salut. Un dels 
elements d’actualització és la revisió progressiva des que es va crear al començament 
del segle XX. En concret, la novena revisió de la CIM (CIM·9) va ser la que va coin-
cidir en el temps amb el procés de desenvolupament dels sistemes d’informació.

Ara bé, la CIM originalment només estava adreçada a classificar causes de mort, per 
la qual cosa calia practicar-hi una modificació clínica que permetés utilitzar-la en un 
entorn d’anàlisi de la morbiditat. És el que coneixem amb el nom de CIM·9·MC, 
que presenta una doble classificació de diagnòstics, d’una banda, i de procediments, 
de l’altra.

Hi ha un segon element d’actualització vinculat a la necessitat d’ampliar el detall de 
la informació amb el progrés de la medicina, en especial dels procediments. És per 
això que la CIM·9·MC té edicions anuals als Estats Units, que a Espanya es conso-
liden cada dos anys. En aquest sentit, les dades del CMBD de Catalunya de 2009 es 
codifiquen amb la sisena edició de la CIM·9·MC.

Tot aquest procés de revisió, però, no s’ha aturat amb la CIM·9 i cada cop hi ha més 
elements que impulsen un canvi cap a la CIM·10, que de ben segur serà d’aplicació 
en un futur proper i permetrà, després dels costos de transició inevitables, continuar 
millorant el coneixement de l’assistència sanitària. 

Amb relació al procés de codificació, la CIM·9·MC no és només una relació de 
codis, sinó també el procés d’assignació de codis. En especial, el criteri per determi-
nar quin és el motiu d’ingrés que es codifica com a diagnòstic principal (indexació) 
i quines comorbiditats i complicacions són prou rellevants per codificar-les com a 
diagnòstics secundaris. Si es vol utilitzar la informació del CMBD per fer compa-
racions, és fonamental garantir que tothom usa l’eina de forma homogènia. Amb 
aquest objectiu es desenvolupen les Normatives de codificació.
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138 9.6  Els agrupadors de casuística 
d’hospitalització

El CMBD és la base de la informació per conèixer l’atenció prestada. Però amb el 
CMBD no n’hi ha prou per poder avaluar-la, perquè quan es treballa amb la codi-
ficació original en termes de CIM·9·MC hi ha més de 14.000 alternatives de motiu 
d’ingrés, que es poden combinar eventualment amb més de 4.000 alternatives de 
procediment (suposant que no n’hi hagi més d’un) i les eventuals comorbiditats i 
complicacions recollides (a raó de 14.000 alternatives per cada diagnòstic secundari 
pertinent). 

Els agrupadors de casuística intenten establir, a partir de tota la informació clínica 
de l’episodi, un conjunt limitat de categories que siguin homogènies des del punt de 
vista clínic i de costos. L’objectiu de limitar el nombre de grups és fer manejable un 
detall clínic potencialment infinit.

Els agrupadors de casuística d’hospitalització es comencen a desenvolupar cap al 
mateix moment que es defineix el CMBD, entre la fi dels anys seixanta i el co-
mençament dels setanta del segle passat. Les primeres aplicacions sorgeixen als Es-
tats Units, més concretament a l’estat de Nova Jersey, que el 1982 posa en marxa un 
pagament prospectiu que s’amplia el 1983 a tot el programa Medicare. Els objectius 
són la creació d’un marc de referència que permeti avaluar la qualitat assistencial i 
fer un seguiment dels serveis hospitalaris.  

En el decurs dels anys han aparegut diversos algoritmes d’agrupació, impulsats per 
diferents entitats. Com que es tracta d’una eina d’ús pràctic evident i aplicable a 
una gran quantitat de clients potencials, no és estrany que al mercat d’agrupadors 
hospitalaris sempre hi hagi hagut competència comercial. És més, una bona part 
dels països han intentat adaptar-los a la seva realitat. En el cas català, però també en 
l’espanyol, no s’ha seguit aquesta línia, en part per la manca sistemàtica de dades de 
comptabilitat analítica que permetin avaluar quines són les adaptacions més relle-
vants (però recentment el centres catalans s’han incorporat amb dades de qualitat al 
projecte EuroDRG).

Mentrestant, a Catalunya continuem treballant amb algoritmes originals, en aquest 
cas els Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD, o en la versió original americana 
Diagnosis related groups: DRG):

•  Per al sistema de pagament per activitat (capítol 4) usem la mateixa versió que el 
programa Medicare americà (GRD dels Centers for Medicare&Medicaid Services: 
GRD-CMS). 

•  Hi ha altres versions de GRD, com la que fa servir el Ministeri de Sanitat per fer 
una aproximació als pesos espanyols i aplicar-los la compensació per desplaçats 
entre comunitats autònomes (GRD-All patients: GRD-AP). A Catalunya usem els 
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GRD-AP en els informes d’activitat dels centres perquè permeten afinar millor els 
càlculs de la raó de funcionament estàndard (RFE), indicador clau per analitzar 
l’eficiència dels centres. 

•  També hi ha una versió refinada d’aquest agrupador (GRD-AP Refinats: GRD-
APR), que detalla els nivells de severitat i de risc de mort amb més precisió i 
resulta especialment útil per fer avaluacions qualitatives d’indicadors. 

•  Finalment, hi ha una versió robusta dels agrupadors refinats que permet compa-
racions internacionals (GRD international refined: GRD-IR), que té l’avantatge 
d’integrar estructuralment l’activitat ambulatòria conjuntament amb la ingres-
sada, a diferència dels anteriors GRD, definits en origen només per als ingressos 
(malgrat que a Catalunya també se n’assumeix l’aplicació, amb biaixos, a la CMA).
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140 9.7  Els agrupadors de casuística  
d’altres línies assistencials

Les dades d’assistència primària disposen d’agrupadors de casuística, els més cone-
guts dels quals són els Ambulatory care groups (ACG), que permeten identificar la 
complexitat del pacient i, per tant, la necessitat de dedicació de temps per part dels 
professionals, en funció de la combinació de visites d’un mateix pacient i la consi-
deració de cronicitat d’aquest. Cal tenir present que l’atenció primària, a banda de 
poder usar la CIM·9·MC (sobretot en equips d’atenció primària vinculats a hos-
pitals), també usa la CIM·10 o eines específiques (Classificació internacional per a 
l’atenció primària, CIAP-2). D’altra banda, l’atenció primària no utilitza els criteris 
d’indexació de l’activitat hospitalària.

La xarxa sociosanitària té agrupadors específics que sintetitzen la càrrega assistencial 
associada al malalt. Aquests agrupadors s’anomenen Ressource use groups (RUG) i 
posen èmfasi especial en els dos elements de cost més destacats i variables en funció 
de les condicions del malalt, la intensitat de la rehabilitació i el temps necessari per 
donar suport a les activitats bàsiques de la vida diària, com ara vestir-se, rentar-se, 
caminar o menjar. Els RUG s’alimenten d’un CMBD amb més de cent variables 
associades al consum de recursos.

Les dades d’atenció a la salut mental no tenen agrupadors específics, com les altres 
línies. En aquest àmbit, destaca la necessitat de fer servir la desena revisió de la 
CIM com a element estructurador de la informació. Com s’ha vist, la CIM·9 va 
ser pensada inicialment per classificar causes de mort i en l’àmbit psiquiàtric la seva 
modificació clínica no resulta gaire útil.
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9.8  Els agrupadors de casuística  
en base capitativa

Les dades d’un mateix malalt es poden tractar de forma agregada en el sentit expres-
sat quan parlàvem de l’atenció primària de salut. En aquest cas també hi ha compe-
tència comercial entre entitats per desenvolupar algoritmes. A banda d’usar els ACG 
en entorn integral, hi ha la possibilitat d’usar els Clinical risk groups (CRG), com ja 
fan algunes organitzacions de serveis integrals de salut a Catalunya. 

Els agrupadors de casuística capitativa posen èmfasi en la identificació de grups 
clínicament homogenis, com sempre, però que en aquest cas tinguin una homoge-
neïtat de costos no concurrent en el temps, sinó futura. Es plantegen explícitament 
com a eina per mesurar l’expectativa de cost prospectiu, més que no per explicar 
retrospectivament la despesa. 

Aquests agrupadors, per tant, es fixen en aquelles patologies que és més probable 
que es mantinguin en el temps i que generen una despesa previsible elevada. És per 
aquest motiu que se centren en les patologies cròniques i posen un especial interès 
a mesurar les combinacions pluripatològiques cròniques, mentre que deixen en un 
segon pla les patologies agudes. 

En el cas català, és cert que la identificació perfecta de pacients clínicament homo-
genis presenta alguna dificultat amb relació a l’activitat privada. Tot i que aquesta 
no és objecte prioritari de l’Administració sanitària, sí convé tenir-ne coneixement 
per avaluar l’evolució de la frontera entre l’atenció de finançament públic i privat. 

Fins i tot en el cas en què aquesta activitat privada es recull de forma pràcticament 
exhaustiva (el CMBD-AH ja recull informació pràcticament de tots els centres que 
no pertanyen a la XHUP), la identificació dels pacients segons la targeta sanitària 
individual (TSI) no es recull sistemàticament. I menys encara en l’atenció primària 
de salut de caràcter privat, la recollida detallada i individual de la qual no està en el 
calendari de cap administració sanitària del món.

Tot i aquesta limitació, la possibilitat d’aprofitar tota l’activitat pública ha de per-
metre fer un perfil raonable de la morbiditat poblacional. L’anàlisi longitudinal dels 
patrons assistencials de pacients homogenis ha de permetre comparar els indicadors 
dels resultats de l’assistència prestada en funció de la participació o no dels diferents 
nivells assistencials i de la seqüència de participació dels diferents dispositius. 

Podrà ajudar, per tant, a identificar àmbits de millora en qualitat i en eficiència en 
xarxes assistencials integrals. En un entorn futur com el que es planteja a Catalunya 
amb relació a l’assignació territorial en base poblacional, és un element que even-
tualment es podrà incorporar al model.
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