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NOTA INFORMATIVA  13/2018 

ESCENARI TARIFES DE L’ACCIÓ SANITÀRIA CONCERTADA 2018-2020 

DMA I ALTRES ACORDS 

CONSELL DE DIRECCIÓ DEL CatSalut 2018 

 

 

Comentaris inicials: Informes de la presidència i del director del CatSalut 

 

 Presideix la Secretària General en substitució de la Consellera pel permís de 

maternitat. Punts destacats: 

o Bones notícies per afrontar el futur  amb un conveni i escenari que ens 

permet afrontar els debats que ens toca fer, com el Fòrum de Diàleg 

Professional, gràcies a la confiança que els hi ha donat el Departament 

d’Economia per revertir les retallades. 

o Treballar plegats, creure’ns-ho i fer-ho junts. 

o El conveni del SISCAT és un esforç de tots i per a tots. 

 

 El director del CatSalut dona la benvinguda als nous membres (gerent de regió de 

Lleida i Tarragona) i presenta la seva valoració de la situació actual. Punts destacats: 

o Tenim reptes a resoldre, puntuals de centres i de futur del sistema 

(professionals, inversions, farmàcia, àmbit comunitari...). Tenim la capacitat 

per fer-ho, el nostre sistema és reconegut per la ciutadania. 

o Presentaran un pla d’acció/full de ruta al Consell de Direcció del mes de 

gener. 

o Canvi de visió des d’un punt d’inflexió d’uns anys d’ajustament i amb un 

conveni SISCAT i escenari com a bon punt de partida de cara a l’estabilitat. 

o Dues idees força: governança del sistema + planificació. 

o Importància de la confiança, la base de tot, i s’ha d’anar mantenint amb 

petits èxits compartits. 

o Tancament de les seves paraules: “Ciutadania, ciutadania i ciutadania, no 

perdem el nord”. 

 

Principals acords: 

 

 S’aproven les noves tarifes que han de regir la contractació de serveis per a l’any 

2018, amb un increment de 1,20% respecte els imports de l’any anterior. 

 

 S’aprova la definició de nous conceptes en la contractació en relació amb el 

monitoratge continu de glucosa i l’atenció a nounats complexos, i s’aproven les 

tarifes corresponents. 



 

23/11/2018  2/4 

 

 

 S’aprova el Programa de Malalties minoritàries en edat infantil, el qual es posarà 

en marxa en els centres monogràfics pediàtrics a partir de l’1 de desembre. 

 

 S’aproven les tarifes del Programa de Docència. 

 

 S’aprova la proposta d’aplicació del sistema de pagament de la contractació de 

l’atenció hospitalària i especialitzada per a l’any 2018 (facturació part fixe iv ariable, 

trams i percentatges de marginalitat, regularització...) en termes similars als de l’any 

anterior. 

 

 S’aprova la proposta d’Ordre del programa d’actuacions estacionals per la 

coordinació de les diferents xarxes assistencials en relació amb el tractament de 

determinats tipus de pacients durant el període 2018-2019 (PIUC), el qual inclou un 

reforç assistencial extraordinari a l’atenció primària i recull l’increment de les tarifes 

de l’1,20% en els serveis d’atenció sociosanitària que s’activen específicament. 

 

 S’aprova el model d’assignació i corresponsabilització de la DMA de MHDA i 

receptes per al 2018. 

o Es posa en valor la posada en marxa del Comitè estratègic sobre farmàcia i la 

col·laboració de La Unió, CSC i ICS. 

o Posicionament de La Unió: Amb el treball conjunt durant aquest any, en les 

diferents comissions i amb la capacitat d’obrir-nos a incorporar noves 

propostes i solucions, hem salvat i posat en valor el model de 

corresponsabilització. Ara toca avançar-hi per tal que sigui un instrument que 

ens permeti racionalitzar i promoure la qualitat i l’eficiència en la prescripció, 

des de la gestió clínica. 

 

 S’aproven els nous imports de les tarifes de tractament farmacològic del VIH. 

 

 Es presenta i s’aprova l’Escenari de tarifes 2019-2020. El director explica les 

principals millores del conveni col·lectiu del sector concertat del SISCAT signat i que 

aquest escenari hi vol donar cobertura. El text aprovat és el següent: 

Aquest escenari està emmarcat d’una banda pel necessari compliment dels objectius 

d’estabilitat pressupostària previstos a la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, i per tant a les disponibilitats pressupostàries de la Generalitat 

de Catalunya per als exercicis 2019 i 2020. 

D’altra banda, tal i com recull el “II Acuerdo para la mejora del Empleo y de condiciones 

de Trabajo” de 9 de març de 2018 signat entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i 

les Organitzacions sindicals, la millora de les condicions laborals i els increments 
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retributius estarà lligada a la situació econòmica general i per tant al compliment d’uns 

objectius de creixement econòmic (PIB). 

La voluntat del Departament de Salut és seguir un escenari d’increment de tarifes de 

concerts que recull un increment del 2,55% per al 2019 i del 3,33% per al 2020. 

Addicionalment hi haurà l’any 2019 un increment dels paràmetres de contractació de 

l’atenció primària per tal de facilitar l’equiparació de taules salarials amb les altres línies. 

Amb aquests increments es vol donar cobertura d’una banda als increments retributius i 

a la millora de les condicions sectorials recollits a l’acord del Conveni SISCAT. D’altra 

banda, aquesta proposta d’escenari de tarifes ha de contribuir a millorar el finançament 

de la resta de costos operatius de l’assistència sanitària. 

Aquesta voluntat del Departament de Salut vol permetre assolir un marc d’estabilitat 

economicofinancera per a les entitats sanitàries condicionat en qualsevol cas a les 

disponibilitats pressupostàries dels exercicis afectats. 

 

El director reforça la idea que el SISCAT és l’ICS i els concertats i en el Consell de 

direcció del CatSalut ens preocupa i ocupa l’escenari d’estabilitat professional per al 

conjunt i la millora del sistema de salut a Catalunya. 

 

Posicionament de La Unió:  

o Les negociacions del Conveni han estat intenses i han durat 1 any just: de l’21 

de novembre del 2017 al 21 de novembre del 2018. I ha acabat bé, i cal posar 

en valor que la signatura del conveni 2017-2020 ha estat possible perquè 

hem compartit i compartim el mateix objectiu prioritari per part dels agents 

socials i el Govern: restituir i millorar les condicions laborals dels 

professionals, que són el principal actiu de les organitzacions i del sistema. I 

fer-ho en un entorn sostenible i factible, que és el que recull aquest escenari. 

I fer-ho a tres anys, que en l’actual context és molt important, i amb la 

voluntat de generar un entorn d’estabilitat per afrontar els reptes de present 

i de futur que tenim. 

o Considerem que és el millor dels acords factibles, malgrat som conscients 

dels esforços que ha suposat i suposa per a totes els parts: el Departament 

de Salut/CatSalut/Economia per encaixar-ho en la pressió del conjunt de 

demandes dins els pressupostos públics; Sindicats/professionals per no 

poder assolir el 100% de les millores legítimament plantejades i 

Organitzacions, destinant quasi totalment la tarifa a la millora de les 

condicions laborals tenint en compte que des del 2010 no s’ha produït cap 

increment de tarifa per compensar l’increment real de costos i compensar 

pèrdua de poder adquisitiu de la tarifa 

o Cal fer-ne una comunicació en positiu i traslladar als professionals les millores 

assolides. 
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o Però hem de continuar treballant col·lectivament  per un millor finançament 

del sistema de salut per donar continuïtat a la millora de les condicions 

laborals i recuperar la suficiència de les tarifes de l’acció i concertada i, 

evidentment, donar resposta a les noves necessitats d’atenció a les persones. 

o Tanmateix és un punt de partida per enfortir les relacions de confiança que 

són les que generen més compromís de millora. 

o Des de La Unió agraïm l’esforç de tots els membres de Comissió Negociadora 

del conveni i del seu President, al Vicepresident i conseller d’Economia,  a la 

Secretària General i Director del CatSalut i als seus equips amb qui hem pogut  

mantenir una coordinació i comunicació fluïda. 

 

 S’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). 

o Posicionament de La Unió: Votem a favor de la modificació. Tanmateix, fem 

esment de la nostra discrepància vers la tendència a estendre la figura de 

mitjà propi a les EPiC i fem notar que cada vegada hi ha més jurisprudència 

en que s’ha de reservar la qualificació de mitjà propi per a la prestació de 

serveis interns de la pròpia administració, i que la resta no s’ajusta a la 

normativa europea de no discriminació en la contractació de serveis a 

tercers. 

 

 S’aproven diverses propostes patrimonials i es ratifiquen els convenis subscrits pel 

CatSalut des del 31 de juliol fins el 26 de novembre de 2018 i la contractació signada 

entre el 9 de juliol i el 15 de novembre. 

 

DOCUMENTACIÓ: En aquest enllaç podeu consultar la documentació de base referent 

als acords adoptats 

 Aquesta documentació estarà disponible en aquest enllaç durant el període d’un mes. Si 

teniu interès en conservar-la, us recomanem que la descarregueu. 

 

 

Barcelona, 23 de novembre de 2018 

https://we.tl/t-01vlbFkUNw

