
ANÀLISI DE LA FACTIBILITAT DEL PAGAMENT PER 
RESULTATS EN SALUT MENTAL A CATALUNYA 



Xarxa de Salut Mental i Addiccions. IAS. Girona 

“El desenvolupament d'un model d'atenció
comunitària en salut mental i addiccions que ha
tancat l'hospital psiquiàtric”, de Institut d'Assistència
Sanitària.

PREMI EXPERIÈNCIES SALUT MENTAL
Jornada 25 Anys al Servei del Sistema Nacional de
Salut de Catalunya: Mirem cap al futur. 2016



Girona, model de referència europea
Segons dades de l’Estudi Refinement (*), la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Girona disposa del nombre
menor de recursos hospitalaris i de les estades mitjanes hospitalàries més baixes d’Europa, però obté:

▪ La utilització més baixa de recursos hospitalaris d’Europa (1’17x1.000 hab. vers 
3x1.000 hab. Europa).

▪ La taxa de continuïtat assistencial més alta d’Europa (el 90% vers 57% de mitjana
europea). El 90% dels usuaris que han ingressat en una unitat d’aguts o subaguts de
salut mental, continuen el tractament als centres de salut mental comunitaris.

▪ El percentatge de reingressos mes baix d’Europa (el 18% vers 40% europeu).

▪ La proporció de recursos comunitaris vers hospitalaris més alta d’Europa (70/30).

▪ Una de les millors accessibilitats als seus centres.

(*) Research on Financing systems’ Effect on the quality of Mental health care) és una recerca exhaustiva sobre com els sistemes de
finançament afecten la qualitat de l'atenció en salut mental al continent. Es tracta d’un projecte col·laboratiu i de comparació entre nou
països: Itàlia, Àustria, Espanya, Anglaterra, França, Finlàndia, Suècia, Estònia i Romania. Més informació a www.refinementproject.eu
3/11/2022

http://www.refinementproject.eu/


Model integrat
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LLAR RESIDÈNCIA (2020)  
PALAFRUGELL 20 PLACES

SEGUIMENT PACIENTS COMPLEXOS 
POST-ALTA HOSPITALÀRIA FINS VINCULACIÓ  

PENSIONS AMB SUPORT

RECONVERSIÓ EN EQUIP DE SUPORT COMUNITARI (ETAC)

SUPORT A RECURSOS RESIDENCIALS DE GENT GRANT

PISOS AUTÒNOMS/ COMPARTITS –
FUNDACÓ TUTELAR SUPPORT (N=60)

SUPORT A DOMICILIS  PRIVATS

ALBERG TRANSEUNTS

TANCAMENT de la llarga estada. Cap a la comunitat.

GRUP DE VEUS- BIBLIOTECA 



Persones  que ha estat donades alta llarga estada 2003-2017  
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HoNos Total

• Servei de Rehabilitació-TMS (1998).

• 91 persones, 65.3 % homes (n=63) i 34.6 %
dones (n=35), edat mitjana de 53.7 (d.s. =
10.4), con un diagnòstic d’Esquizofrènia (> 80%)
i estaven institucionalitzades (>20 anys).
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Sistema Pagament Salut Mental 

PAGAMENT PER ACTIVITAT

• Hospitalització d’aguts 

• Unitat de Crisis d’Adolescents (UCA)

• Patologia Dual

• Hospitalització de subaguts

• Hospitalització de mitjana i llarga estada

• Hospitalització parcial

• Serveis de Rehabilitació

PAGAMENT PER ESTRUCTURA / PRESSUPOST

• Atenció Primària Especialitzada d’Adults

• Atenció Primària Especialitzada Infantil i Juvenil

• Atenció a les drogodependències

• Programes

• Docència
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Sistema pagament hospit: Estades (Altes x EM) x tarifa
Part fixa: 90 % de la tarifa a les estades contractades
Part variable: 10% restant:

Sistema pagament Llarga estada: (estades x tarifa)
Part fixa mensual: 95 % de la quantitat global fixada,
prèvia presentació de l’activitat realitzada cada mes
Part variable: 5 % subjecte a objectius

Sistema pagament: (en base activitat assistencial)

Pagaments fixes mensuals: 90 %
Part variable: 10 % restants subjecte a objectius



2017.     Limitacions alta eficiència XSMiA i 
des incentiu pel tancament de la llarga estada del IAS Girona  

CÀPITA Salut Mental i Addiccions

Ajustada risc - complexitat, dispersió 

territorial, exempts farmàcia-

El pressupost de 25 m €  de la XSMiA s’hauria incrementar en 8.500.000 m euros 
para assolir la càpita mitja  de Catalunya a SMiA

Prestació serveis ingrés a MILLE: Import econòmic clàusula  2.304.021,09 €
Part Variable: Donar altes amb informe a HC3 Valor econòmic de contracte (10%)  230.402,11 €

El preu per habitant a la Regió Sanitaria de Girona és de 35 €, 

11’7 €/h. inferior a la mitja de tota Catalunya, 

que és de 46’7 €/hab. aproximadament. 



Sistema de pagament de resultats en salut

(a) un pagament bàsic fix per donar certesa als proveïdors sobre una part
dels seus ingressos per permetre la inversió en l'atenció centrada en la
prevenció i la recuperació (capitatiu)

(b) un pagament basat en resultats que són incentius per establir objectius
clars per a una atenció eficaç del pacient i centrar tots els proveïdors a
aconseguir aquests objectius identificats i

(c) un mecanisme de pagament per compartir el risc relacionat amb
guanys/pèrdues entre asseguradora i proveïdors, a l’hora de fer el
plantejament d’un nou sistema de pagament.

NHS, 2020





Indicadors Càpita Proposats. No acceptats

Atenció a la Salut Mental
• Adults: prevalença atesa major a un 

2% de la població, incidència major a 
0,6%

• Infantil: prevalença atesa major a un 
2,5 % de la població, incidència major 
a 1

• Addiccions: prevalença atesa major a 
un 0,5 % de la població.

• Hospital de dia: 70 altes HD Adults i 
30 en HDia Infanto-Juvenil.

• Centre de Dia: Un 8% dels pacients 
amb diagnòstic de TMS seran atesos 
al Centre de Dia.

Transversals
• DDD antipsicòtics global dels CSMAs: 4’85

• taxa d’hospitalització (aguts-subaguts-MILLE): 
màxim 2’8x1000 hab.

• Urgències psiquiàtriques: màxim 6’5x1000hab

• Assolir que el percentatge de urgències que 
ingressin no sigui superior al 40%.

• Mantenir un mínim de personal equivalent a 10 
facultatius inserits en estructures no específiques 
de salut mental (educació especial, discapacitat 
intel·lectuaI, presons, geriàtrics, CDIAP, Atenció 
Primària, pensions amb suport, etc)

• Afavorir indirectament la contractació d’usuaris de 
salut mental vinculats a la empresa social DRISSA 
(inclòs medi ordinari). Mínim 10% de la plantilla.



CatSalut Línies estratègiques 2022

9. Modificar el model existent d’assignació econòmica als centres potenciant el 
pagament per resultats.

• Implementar un model de pagament als centres sanitaris amb
una part basada en resultats de manera progressiva en els
propers cinc anys fins a arribar al 10%.

• Realitzar una avaluació comparativa i continuada del grau
d’assoliment de determinats indicadors (clínics i econòmics) dels
diferents centres per part de l’AQuAS. Aquest sistema de
pagament ha d’estimular la competència per comparació i fer
que les organitzacions sanitàries es vegin incentivades a millorar
els seus resultats.



Què és necessita per orientar al SP resultats
Base Territorial

• Model d’atenció SM i Addiccions
Integrat:

– Primària vs. Salut Mental (inclou
Addiccions),

– Comunitària vs. Hospitalaria;

– Sanitat vs. Social

• Incidència I Prevalença atesa
d’Atenció Primària i Especialitzada

• Trajectories d’atenció

• Ús de recursos

• Identificar Cartera Serveis
Disponible i la seva utilització

Lideratge clar I Unificat

• Prioritzar atenció intensiva i de qualitat a
usuaris

– Altes Necessitats, Riscs I Complexos

• Atenció Psicosis, Depressió, TP i T.
Adaptatius, (Adults); TEA, Psicosis In., T.
Conducta (Infantil); Comorbilitats:
Orgànica i Addiccions

• Cartera Serveis Basada Evidència i
orientada Efectivitat

• Avaluació de la pràctica clínica

• Sistema Informació orientat al feedback
del Sistema

• Ús de les TIC en l’assistència

(a) 



Sistema Pagament Resultats Catalunya?

• No estem preparats per un canvi inmmediat al Sistema de Pagament per 
Resultats global a SMiA, 

• Per què:
– Dades epidemiològiques globals entre territoris més robustes (Observatori de 

Salut)

– Desequilibris territorials en els recursos disponibles. Atlas SMiA 2018.

– Variabilitat de la pràctica clínica (Central de Resultats)

– Sistemes informació en procés de millora (El repte de l’e-cap a SMiA Comunitària)

– Alinear planificació (PD), l’execució operativa (Catsalut) i Avaluació de l’assitència & 
qualitat assitencial (Aquas) 

• Proposta Sistema capitatiu ajustat a Riscs (Salut Mental)

• Tenim la oportunitat d’orientar el Sistema de Pagament cap grups
persones amb més necessitats: Part variable del contracte de compra



Gràcies

Jordi Cid
Coordinador Programes

Direcció Assistencial Salut Mental i Adiccions
Institut d'Assistència Sanitària

Department Salut | Generalitat de Catalunya
Edifici Til.lers. Primer piso

Parc Hospitalari Martí i Julià
C/Dr. Castany, s/n | 17190 Salt -Girona- | 

Tel.  972182500 | Ext. 2530
http://www.ias.cat / jordi.cid@ias.cat
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