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AGRUPACIO                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 1.Consolidar un model sanitari propi 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El model sanitari català té una llarga tradició, reconeguda en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya promulgada pel Parlament el 1990. Consolidat 
per l'acció de la política sanitària,es vol preservar com a model propi amb un alt potencial de donar resposta a les necessitats de la població. Els 
resultats en salut al nivell dels països més avançats, com l'esforç per la millora contínua, per guanyar en eficiència i per garantir la igualtat 
d'oportunitats de tots els ciutadans són les credencials que el fan un model desitjable i preuat per la ciutadania i les persones que hi treballen. El 
sistema sanitari públic de Catalunya, amb diversitat de fórmules organitzatives,ha mostrat la capacitat d'adaptació als canvis i d'aprofitar les 
dinàmiques d'avaluació comparativa (benchmarking) en benefici de la millora del conjunt del sistema. El Pla de salut de Catalunya 2011-2015, aprovat 
pel Govern (feb.2012), és el marc de referència de reforma del sistema de salut, orientat a uns objectius de salut i qualitat de vida de la 
població,articulat a partir de la transformació del model assistencial en tres eixos clau de la política sanitària contemporània - prevenció i atenció a la 
cronicitat, millora de la resolució i reordenació de l'alta especialització- i suportat per uns canvis en el model que han de facilitar el procés d'adaptació 
dels serveis als nous reptes. El Pla interdepartamental de salut pública i el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2012-2015 són altres pilars 
fonamentals de l'acció de Govern per preservar la salut de la població, consolidar el nostre model sanitari i aspirar als millors resultats basats en el 
coneixement. 

Població objectiu: 
Conjunt de la població de Catalunya 

Descripció detallada de la necessitat: 
El conjunt del sistema sanitari està conformat per uns 80 milions de contactes de les persones amb algun dispositiu sanitari a l'any. Els resultats de 
salut del sistema sanitari català són bons, a l'alçada dels països amb nivells de salut més elevats i el sistema és fortament apreciat per la població. 
L'envelliment de la població, així com les noves possibilitats terapèutiques són factors que pressionen el sistema cap al creixement de la despesa 
sense que el recursos puguin incrementar al mateix ritme, fet que posa en una situació difícil de cara a la sostenibilitat, agreujada actualment per la 
situació de crisi del conjunt de l'economia. 
Per fer front a aquesta situació i poder mantenir un sistema equitatiu i de qualitat, en un escenari de sostenibilitat i progrés, el Departament de Salut 
està desenvolupant una sèrie d'actuacions de direcció estratègica del sistema, entre les quals cal destacar les següents: 
- Posar en valor les característiques del model sanitari català, pels resultats en salut i equitat aconseguits; a preservar;  i, per la capacitat d'adaptació 
als canvis de l'entorn epidemiològic, social, econòmic i assistencial. 
-Avalar l'acció de govern en Salut sobre la base de la transparència i el rendiment de comptes dels resultats en salut, accessibilitat, eficiència, qualitat i 
satisfacció. 
-Posar en valor l'excel·lència de la sanitat catalana, pública i privada, afavorint el benchmarking de bones pràctiques i resultats -Implementar el Pla de 
salut de Catalunya 2011-2015 com a eix vertebrador del procés transformació del model assistencial per donar resposta a les necessitats de la 
població i adaptar els serveis i les polítiques de salut al context actual. 
-Aprofundir en el model d'assegurament, augmentant la participació de la ciutadania, millorant la informació sobre el sistema i l'ús adequat dels serveis 
i facilitant la presa de decisions amb la implicació dels propis pacients -Desenvolupar un nou marc de governança i participació adaptat a la realitat 
actual i a les noves formes de comunicació i de col·laboració. 
-Consolidar l'impacte de les mesures ja implementades i mantenir el seguiment econòmic de l'escenari de sostenibilitat del sistema sanitari que 
incorpora mesures per millorar el finançament de la sanitat i per racionalitzar la despesa en el marc de la reforma del model asistencial -Adaptar la 
concertació de serveis sanitaris a l'evolució de les necessitats de salut  d'acord amb les directrius del Pla de Salut. 
Impulsar el Pla interdepartamental de salut pública com a base per a la contribució intersectorial a la salut de població, a la qual no només hi estan  
implicats els serveis sanitaris. 
- Establir mesures reguladores per incrementar els ingressos i afavorir l'ús racional dels recursos, intentant evitar l'impacte de les tensions de 
finançament sobre la qualitat dels serveis. 
-Implementar un nou model de contractació de serveis sanitaris que s'adapti a les noves necessitats del model d'atenció i que fomenti un major 
enfocament  a resultats, integració entre nivells i eficiència del sistema - Desenvolupar el Pla de recerca biomèdica per acostar el nou coneixement a la 
presa de decisions i estimular la consolidació de la posició de Catalunya com a referent europeu i mundial en aquest camp. 
-Simplificar i modernitzar l'administració sanitària amb criteris d'austeritat, agilitat i eficiència de gestió. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2011-2015. Llei de Salut Pública de Catalunya. 
 

Missió 
Garantir als ciutadans de Catalunya una atenció sanitària de qualitat i sostenible que doni resposta a les necessitats de salut de la població, millori el 
seu estat de salut i enforteixi l'equilibri de l'economia social i l'economia productiva i consolidi l'excel·lència de sistema sanitari català. 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

308 

   

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Desplegar un model sanitari propi (OE1.1) 
 1. Revisar, objectivar i ratificar la base del model sanitari català 
 2. Consolidar el model sanitari català com a marc de referència amb projecció de futur i encaix internacional 
 3. Realitzar el seguiment de l'escenari de sostenibilitat i excel·lència del sistema sanitari català 
 4. Implantar un nou model de contractació de serveis sanitaris. 
· Desplegar el nou model de governança i de participació a nivell de regions sanitàries i sectors sanitaris (OE1.2) 

 1. Desplegar el nou model dels consells de direcció de les regions sanitàries i dels òrgans de direcció i participació del 75% dels sectors 
sanitaris 

· Racionalitzar les estructures administratives, centrals i territorials, i els ens del Sector Públic Salut (OE1.3) 
 1. Realitzar l'ajustament de les estructures de direcció i gestió de l'administració sanitària 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Document sobre el model sanitari català amb projecció de 
futur (Tendències i escenaris 2020) i encaix internacional 

Sí(1)/No
(0) OE1.1 0,50 1,00 1,00

2. Ajustament de les estructures de direcció i gestió de 
l'administració sanitària % OE1.3 0,00 20,00 75,00

3. Desplegament nou model d'òrgans direcció i participació de 
sectors sanitaris % OE1.2   100,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 102.276.505,96
2 Despeses corrents de béns i serveis 65.862.612,29
3 Despeses financeres 692.102,31
4 Transferències corrents 43.200,00
6 Inversions reals 5.332.525,30
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 94.008,68
9 Variació de passius financers 1.110.934,00
Total despeses 175.411.888,54

 

Llocs de treball pressupostats del programa 2.256
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AGRUPACIÓ                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : SA13. Secr. de Partic. Social i Local en Salut Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Desplegar el nou model de governança i de participació a nivell de regions sanitàries i sectors sanitaris (OE1.2) 

 1. Desplegar el nou model dels consells de direcció de les regions sanitàries i dels òrgans de direcció i participació del 75% dels sectors 
sanitaris 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Consells de Salut a les Regions Sanitàries transformats en 
Consells territorials de Salut % OE1.2 0,00 100,00 100,00

2. Consells territorials de Salut constituïts i desplegats als 
sectors sanitaris % OE1.2 0,00 25,00 50,00

3. Reunions de seguiment realitzades amb els equips directius i 
tècnics de les Regions Sanitàries Nombre OE1.2 20,00 35,00 25,00

4. Nombre de reunions de seguiment dels Consells territorials 
d'Alcaldes Nombre OE1.2 5,00 30,00 20,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Desplegament dels consells de participació territorial de les regions sanitàries 
2. Desplegament dels consells de participació territorial dels sectors sanitaris 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 100.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 100.000,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0




