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NOTA INFORMATIVA  9/2018 
PROPOSTA DE TARIFES DE L’ACCIÓ SANITÀRIA CONCERTADA 2018 

CONSELL DE DIRECCIÓ DEL CatSalut 2018 
 

Principals temes tractats en el Consell de Direcció del CatSalut de 30 de juliol de 2018 
 
Un dels temes principals va ser l’aprovació de la proposta de tarifes de l’acció sanitària 
concertada 2018 Tarifes 2018 . La proposta d’increment és del 1,03% que correspon a 
la voluntat d’aplicar l’acord dels sindicats amb la funció pública al conjunt dels 
professionals del SISCAT.  
 
El director del CatSalut trasllada l’esforç fet per assolir que en un any de pròrroga 
pressupostària hagi estat possible continuar amb la tendència de restitució progressiva 
de les retribucions dels professionals, com a una de les prioritats compartides per  tots, 
i que espera que el setembre/octubre es pugui confirmar aquesta tendència de cara al 
2019. Tanmateix demana a les parts que des del realisme dels escenaris factibles, encara 
que estiguin per sota de les expectatives, assolim acords que ens permetin anar 
consolidant la recuperació de les condicions laborals. 
 
El posicionament de La Unió Posicionament La Unió va ser favorable amb consideracions 
motivades i centrades bàsicament en la necessitat de mantenir una agenda de treball 
que ens permeti disposar d’un escenari 2019 per encarar acords factibles en el procés 
de negociació col·lectiva, millorar les infraestructures i equipaments dels centres, i 
recuperar via tarifa els increments reals de costos.  
 
Es comparteix la necessitat de revisar el mecanisme d’actualització de les tarifes des 
d’una visió integral que permeti traslladar, des d’un coneixement compartit de 
l’evolució dels costos,  la coresponsabilitat de les entitats en la millora de les condicions 
dels professionals, la millora de les instal·lacions i serveis i, la recerca i la innovació, amb 
la voluntat de preservar la sostenibilitat i la qualitat.   
 
Les tarifes es van aprovar amb l’abstenció dels sindicats i els vots favorables de la resta 
de membres del Consell de Direcció. 
 
Altres temes aprovats: 
 

• Memòria d’Activitat del Servei Català de la Salut 2017 Memòria 2017 CatSalut 
 

• Projecte de Decret de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris 
del Servei Català de la Salut, que aprova les Xarxes Integrals d’Atenció Primària i 

https://we.tl/w85uEFXbKE
https://we.tl/5yJXXS1Mkl
https://we.tl/hg063NBwha
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Comunitària (XAP) Decret delimitació. La proposta ha tingut en compte les 
propostes de canvi de La Unió pel que fa a les funcions. 

• La proposta de realització d’una prova pilot per a l’aplicació de la contraprestació 
de base poblacional a la prestació de serveis de salut mental a comarques de la 
Regió Sanitària Girona Prova pilot RS Girona. La Unió proposa reactivar la 
Comissió de Sistema de Pagament per poder revisar l’estat de situació dels 
models de contraprestació per línies, veure com enfoquem l’abordatge dels 
models de contraprestació dels nous models d’atenció i projectes demostratius 
(integració sanitària i social, enfocament comunitari, atenció domiciliària...), i 
com els fem compatibles amb la visió territorial i poblacional i l’orientació a 
resultats. 

• Imports de facturació de tractament de l’hepatitis C, tractaments VIH i, 
tractaments de l’asma greu no controlada eosinofílica Tarifes VHC  . S’informa de 
l’acord pres amb les associacions empresarials d’iniciar el mes de setembre un 
espai de trobada per compartir estratègicament l’impacte de la innovació dels 
medicaments i els models de gestió. 

• Proposta de modificació dels Estatuts del Consorci de Castelledefels Agents de 
Salut (CASAP). La proposta s’adapta als darrers canvis normatius i avança en el 
reconeixement de mitjà propi i en l’abast dels seu àmbit d’activitat. La Unió 
exposa de nou el seu posicionament sobre l’extensió del concepte de mitjà propi 
com un element d’involució de les potencialitats del SISCAT i de les capacitats de 
govern i gestió de les entitats que jurídicament passen a ser un instrument tècnic 
de l’administració de les que són mitjà propi. 
 

S’informa que la data prevista inicialment per a la cimera per a tractar el tema dels 
professionals serà el 19 de setembre.  
 
 
Barcelona, 31 de juliol de 2018 

https://we.tl/GT0mbxVLQP
https://we.tl/2e4abEVEFz
https://we.tl/6xPjU5fE8r

