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Introducció
Per continuar millorant els resultats en salut, cal avançar 
en la tendència actual de superar la tasca bàsicament assis-
tencial per línies, centres i proveïdors sanitaris, tendència 
que cal consolidar, i s’ha d’evolucionar cap a un abordatge 
transversal dels problemes de salut que ho requereixin que 
sigui compartit entre professionals dels diferents centres i 
nivells sanitaris i amb la resta d’entitats no sanitàries.

Projecte 11.1. Treball col·laboratiu i gestió 
compartida entre proveïdors i professionals en 
l’àmbit territorial
Els últims anys, i especialment arran de l’envelliment i 
l’augment de la cronicitat, hi ha cada vegada més proble-
mes de salut que no es poden abordar prou bé sense el 
treball conjunt, compartit o col·laboratiu de diferents pro-
fessionals. El Pla de salut de Catalunya 2011-2015 ja va 
començar a plantejar el procés d’implantació del treball 
col·laboratiu entre els proveïdors i professionals al terri-
tori i, en aquests anys, el procés ja s’ha iniciat. Això es duu 
a terme amb instruments com ara el pacte territorial. Cal 
esmentar, però, que aquest és un canvi cultural i organit-
zatiu tan profund que es requereix, com a mínim, un altre 
període d’avenç en aquest sentit per començar a consoli-
dar-lo i a veure’n els resultats.

Objectius per a 2020
 – Disposar, en la majoria d’EAP i sectors/AGA, d’un 

sistema de treball col·laboratiu entre els proveïdors i els 
professionals del seu àmbit que permeti establir els projec-
tes i acords necessaris per poder abordar de forma com-
partida els principals problemes de salut de la població de 
referència.

 – Disposar d’estudis que avaluïn l’impacte d’aquesta 
nova manera de treballar sobre els resultats en la qualitat 
de l’atenció, la millora en salut i la millora de la satisfacció 
de les persones.

 – Potenciar la reassignació dels recursos entre línies 
assistencials per tal d’assolir els millors resultats per a cada 
problema de salut.

Línia 11. Integració territorial

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Text adaptat del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 publicat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Podeu trobar el document 
complet a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/

Fites més destacades de 2017
 – Augment de la proporció d’objectius transversals i 

de resultats en tots els instruments de gestió del sistema de 
salut (contracte i pacte territorial).

 – Definició dels principals problemes de salut i les 
actuacions que requereixen aquest abordatge transversal 
tenint en compte les prioritats territorials.

Projecte 11.2. Adaptació del sistema de compra-
pagament combinant la contractació per 
proveïdors o unitats productives i l’assignació i 
avaluació de base territorial i poblacional
Des dels anys noranta, el sistema de compra i de pagament 
als proveïdors ha anat evolucionant i ha anat aportant mi-
llores significatives en l’eficiència dels serveis de salut. 

La compra o la contractació per proveïdors segons l’ac-
tivitat i per línies no és compatible amb el treball compar-
tit entre línies o centres ni amb els estímuls necessaris per 
aconseguir resultats. La compra de base poblacional, tot i 
que també té algunes limitacions, pot fer una contribució 
important a aquest treball compartit i a la millora de re-
sultats amb l’establiment d’estímuls específics. No obstant 
això, l’estructura jurídica dels proveïdors fa molt difícil 
una contractació col·lectiva. Així doncs, cal trobar una 
fórmula que permeti la claredat i la seguretat jurídica de la 
contractació bilateral amb els avantatges de l’assignació de 
base territorial i poblacional.

Objectiu per a 2020
Implantar un sistema de planificació operativa i contrac-
tació que permeti l’assignació de base poblacional corre-
gida per necessitats, i que faci possible l’anàlisi d’eficiència 
en l’àmbit dels EAP, i sobretot de sectors/AGA, i relacioni 
l’assignació amb els resultats en salut.

Fita més destacada de 2017
Desplegament d’una experiència de compra de base po-
blacional d’acord amb el nou sistema de pagament.

Activitat inicial
Analitzar i proposar la combinació del sistema de compra 
i pagament per proveïdors amb l’assignació territorial i 
poblacional.
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