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AGRUPACIO                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 6.Impulsar una administració sanitària eficient i moderna 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El sistema sanitari català, que presenta uns resultats que el situen al capdavant d'Europa com un dels sistemes de referència, te importants reptes que 
afrontar dins de la seva voluntat de millora continua del servei assistencial. Aquest escenari, s'emmarca en un context sanitari caracteritzat per una 
tendència pressupostària dirigida a la contenció de la despesa pública. 
Els reptes que cal afrontar, parteixen d'un augment de la demanda de serveis de salut per una població més envellida i amb un pitjor perfil de 
morbiditat provoquen una forta pressió assistencial i de despesa sanitària. 
Per donar resposta a aquesta necessitat urgent del sistema, la gestió de la informació i la seva transformació en coneixement és un component 
fonamental per assegurar la integració, la transparència i l'avaluació del sistema sanitari de Catalunya. Les TIC són doncs un element estratègic per fer 
front a aquests nous escenaris, al mateix temps que representen una eina clau per millorar la salut dels ciutadans i garantir un sistema de salut eficient, 
eficaç, sostenible i de qualitat. Eines dirigides tant a professionals com també als ciutadans per tal de dotar-los d'eines capaços de convertir-los en 
actors rellevants en la salut. 
 

Població objectiu: 
La totalitat de la població de Catalunya en tant que usuàries del sistema de salut públic, així com els professionals de la salut per la seva activitat 
assistencial i les organitzacions sanitàries de tota la xarxa del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) 

Descripció detallada de la necessitat: 
La gestió de la informació és un component fonamental per assegurar la integració, la transparència i l'avaluació del sistema sanitari de Catalunya i és 
absolutament essencial per poder oferir un servei assistencial integrat mitjançant una xarxa d'informació compartida i per donar transparència i 
disposar de mecanismes d'avaluació i rendició de comptes. Un model que persegueix el Pla de Salut i on les TIC esdevenen un element clau. 
El Departament de Salut impulsor del Pla SITIC ha anat desplegant les diferents iniciatives  a través de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya i la Fundació TicSalut, consolidant la incorporació de les TIC per a la prestació de serveis sanitaris amb una base participativa dels diferents 
agents del sistema. 
A dia d'avui, el desplegament i implantació de projectes com el Pla de Digitalització de la Imatge Mèdica amb la totalitat de la imatge radiològica 
digitalitzada, la Història Clínica Compartida de Catalunya amb dades de 7,4 milions de persones indexades, la Recepta Electrònica,la Carpeta 
Personal de Salut o la Telemedicina són ja una realitat i contribueixen al desenvolupament de la eSalut, millorant l'assistència sanitària que prestem als 
ciutadans i facilitant la tasca diària als nostres professionals de la salut. 
Per seguir el camí empres fins ara, donar resposta al Pla de Salut 2011-2015 i avançar amb el nou horitzó que aquest marca, el Pla Estratègic SITIC 
2012-2015 i  la creació de la nova Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya impulsaran les TIC per a garantir la integració dels 
diferents nivells assistencials a través de: 1) la transformació de la història clínica compartida en una xarxa d'informació i serveis - iSalut.cat -, que 
faciliti la integració entre tots els proveïdors i l'atenció individualitzada; i 2) del desplegament d'una xarxa multicanal de comunicació i atenció als 
ciutadans afavorint la seva participació i adaptació als serveis que requereixi. 
 

Marc regulador del programa: 
Pla de Salut de Catalunya. Acord de Govern 97/2013, pel qual s'aproven  els estatuts de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(DOGC núm. 6310 de 07.02.2013) 

Missió 
Impulsar els objectius i estratègies del Departament de Salut mitjançant les SITIC (Sistemes d'Informació i Tecnologies de la Informació i Comunicació) 
d'acord amb les directrius del Pla de Salut 2011-2014,  garantint el dret del ciutadà a l'accés a la informació i facilitant la tasca dels professionals per a 
millorar la qualitat de l'assistència. Respectant l'autonomia dels diferents agents, i alineant les seves iniciatives en els  canals TIC amb una visió 
integrada i de país promovent la imatge de Catalunya com un territori innovador i facilitant la participació dels diferents agents. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar la simplificació de processos i de l'administració electrònica (OE6.1) 
 1. Transformar l'HC3 en una xarxa d'informació i serveis que faciliti la integració entre tots els agents de salut (iSalut) 
 2. Desplegar una xarxa multicanal de comunicació i interacció amb el ciutadà 
 3. Garantir les infrastructures i serveis necessaris per consolidar el nou model assistencial 
 4. Continuar l'extensió de la recepta electrònica 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2011 2012 2013 2014 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Grau d'implementació de la recepta electrònica % OE6.1  90,00 95,00

2. Centres SISCAT d'aguts connectats a l'HC3 % OE6.1  90,00 98,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 673.242,79
2 Despeses corrents de béns i serveis 16.684.555,67
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 6.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 17.363.798,46

 

Llocs de treball pressupostats del programa 14
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AGRUPACIÓ                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8330. Fundació Ticsalut Subsector: Fund 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2011 2012 2013 2014  
Real Real Previst Previst 

1. Proveïdors que utilitzen els estàndards proposats per l'Oficina % OE6.1 40,00 30,00  100,00

2. Nombre de convenis amb universitats Nombre OE6.1  6,00 4,00

3. Nombre de partenariats amb empreses Nombre OE6.1  5,00 10,00

4. Nombre de projectes compartits amb Benestar i Família Nombre OE6.1  1,00 2,00

5. Taxa d'increment de la facturació externa % OE6.1  200,00 50,00

6. Nombre de projectes internacionals finançats Nombre OE6.1   3,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Captar, identificar, formalitzar i ordenar necessitats i oportunitats del sector en TIC. 
2. Jugar el rol de facilitador entre l'oferta i la demanda de proveïdors sanitaris, socials i empreses. 
3. Desenvolupar i oferir un catàleg d'empreses amb desenvolupaments homologats. 
4. Desenvolupar un portal dinàmic d'innovacions d'empreses pels proveïdors. 
5. Prestar serveis per integrar sistemes de proveïdors. 
6. Definir i desenvolupar models comuns d'interoperabilitat. 
7. Validar l'ús dels estàndards. 
8. Identificar i donar visibilitat a l'estat de situació i a les tendències en TIC i salut. 
9. Captar, donar visibilitat i estendre millors pràctiques. 

10. Identificar accions per alinear l'estratègia en TIC. 
11. Col·laborar en les diferents fases dels projectes (posar en contacte/dissenyar/coordinar/avaluar). 
12. Oferir serveis al Consell d'Empreses relacionats amb els projectes d'innovació. 
13. Organitzar events alineats amb l'estratègia del Departament de Salut (ex. Personal Health Folder, OMS 2014) 
14. Realitzar i promoure la formació en normalització i interoperabilitat. 
15. Desenvolupar un market place de cursos de formació en TIC. 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 673.242,79
2 Despeses corrents de béns i serveis 925.077,21
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 6.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.604.320,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 14
 




