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AGRUPACIO                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 414. Salut pública 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 4.Desplegar polítiques de prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La salut pública es defineix com el conjunt organitzat d'actuacions dels poders públics i de la societat en el seu conjunt mitjançant la mobilització de 
recursos humans i materials per tal de protegir i promoure la salut de les persones, en l'esfera individual i col·lectiva, prevenir la malaltia i tenir cura de 
la vigilància de la salut. Situada d'aquesta manera com una responsabilitat de les administracions públiques que presta serveis de protecció de la salut, 
protegint a la població enfront els riscos per a la salut, realitzant tasques de promoció de la salut a traves de fomentar estils de vida saludables i 
condicions pels mateixos, prevenint les malalties a través d'accions que han mostrat eficàcia i realitzant la vigilància de la salut pública i la gestió de les 
crisis i emergències en salut pública ha vist reforçada aquestes funcions a través de l'aprovació de la Llei 18/2009 del 22 d'octubre, de salut pública. 
Aquesta llei va crear també l'organització per fer efectiva la cartera de serveis a través de la qual expressa les seves funcions i que forma part de la 
prestació de salut pública. L'Agència de Salut Pública de Catalunya, integrada en la Secretaria de Salut Pública, forma part del conjunt d'organitzacions 
del sistema públic de salut de Catalunya. Així mateix, el Servei Català de la Salut té la responsabilitat d'incorporar la contractació dels serveis de 
promoció i prevenció adreçats a les persones que es desenvolupen des dels serveis assistencials, especialment l'atenció primària de salut. 
 

Població objectiu: 
La població objecte de la salut pública és el conjunt de la població de Catalunya i tots els que en ella hi són, independentment de si són o no ciutadans. 
També és objecte de la seva atenció els riscos per a la salut presents en el medi (aire, aigua) i els relacionats amb els aliments. 

Descripció detallada de la necessitat: 
La direcció que es dóna al conjunt de polítiques de salut pública perquè esdevinguin efectives es a través de plans de govern com el Pla 
Interdepartamental de Salut Pública i el Pla de Salut de Catalunya. Això permet actuar sobre els principals determinants de la salut. Això reforça 
l'obligació de les autoritats sanitàries, competents en matèria de salut pública, de coordinar-se i de col·laborar amb les altres administracions públiques 
que tenen competències sobre aspectes de salut pública per mitjà de mecanismes explícits, a través de les diferents comissions interdepartamentals 
del Govern en l'àmbit de la salut pública. 
L'Agència de Salut Pública de Catalunya integra el conjunt dels serveis de salut pública, incloent els de protecció de la salut, els de seguretat 
alimentària, els de vigilància de la salut pública i els de promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Això ho fa per donar les respostes adequades i 
coordinades a les necessitats de la societat i estar atents a les situacions de més desigualtats, en especial a les de les dones, ja que tenen riscos per a 
la salut i problemes associats. A aquests serveis cal afegir-hi la salut laboral i la salut mediambiental, dos àmbits de gran impacte poblacional i que 
requereixen una visió de la salut pública que en garanteixi la plena efectivitat des del sistema sanitari. 
L'acció de la salut pública dóna doncs resposta a les necessitats de salut de la població. Rarament respon a demandes explícites. És per això que cal 
una acció pro activa de les administracions públiques per anticipar-se als problemes de salut a través d'uns gestió sobre els riscos per a la salut i sobre 
els determinants de la salut presents en les persones i en els determinants de la salut d'elles tot fomentant l'autorresponsabilitat. 
Alguns exemples de la seva activitat i resultats es que cada any es fan més de 30.000 controls sobre establiments alimentaris i instal·lacions de risc 
per comprovar la seva adequació sanitària. Es fan 235.000 determinacions analítiques sobre 31.000 mostres d'aliments, aigua i ambientals per garantir 
la qualitat i la legalitat dels productes. Es redueix el risc d'aparició de brots de legionel·la  fent més de 4.000 inspeccions anuals de les instal·lacions de 
més risc. Es fan els controls sanitaris oficials als escorxadors sobre un volum de 300 milions de caps de bestiar sacrificats per evitar la transmissió de 
malalties. Cada any més de 25.000 morts a Catalunya es relacionen amb el consum de tabac, una alimentació inadequada, el sedentarisme, l'excés de 
pes i el consum excessiu d'alcohol. Les vacunacions han estalviat més de 900.000 casos de malalties només als darrers 20 anys. Més d'un milió de 
persones són objecte d'atenció a través dels programes de promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable. Els programes de cribratge prenatal 
abasten a més del 80% de les dones embarassades. 

Marc regulador del programa: 
El programa es troba emmarcat en la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. 

Missió 
Contribuir a la millora de la salut individual i col·lectiva de les persones a través dels serveis de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, 
protecció de la salut, vigilància de la salut i la seguretat alimentària. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la capacitat de resolució de la salut comunitària (promoció i prevenció) (OE4.1) 
 1. Desenvolupar programes de prevenció i control de malalties cròniques 
 2. Promoure actuacions que fomentin l'activitat física saludable 
· Coordinar polítiques de Salut a través del Pla interdepartamental de Salut i de l'informe de Salut de Catalunya (Horitzó 2020) (OE4.2) 
 1. Elaborar el pla interdepartamental de Salut Pública 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Implementació de les mesures del Pla interdepartamental de 
Salut Pública Nombre OE4.2  1,00 5,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 7.312.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 15.605.077,46
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 30.759.219,01
6 Inversions reals 290.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 53.966.296,47

 

Llocs de treball pressupostats del programa 679
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AGRUPACIÓ                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 414. Salut pública 
GESTOR DE PROGRAMA          : SA14. Secretaria de Salut Pública Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Persones entrevistades a l'Enquesta de Salut de Catalunya 
(ESCA) amb activitat física saludable % OE4.1  72,00 72,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Serveis, en l’àmbit de la salut pública, d’ avaluació de riscos; informació científica i suport tècnic 
2. Planificació estratègica i seguiment; coordinació interdepartamental, interadministrativa i sectorial 
3. Impuls de l'autocontrol i guies de pràctiques correctes; informació, comunicació i divulgació en matèria de seguretat alimentària 
4. Canvi en el model de gestió del personal de suport auxiliar en escorxadors, sales de desfer i magatzem s frigorífics 
5. Implantació del protocol de comunicació de riscos davant episodis de contaminació atmosfèrica 
6. Comissió periòdica SG. Protecció de la Salut-SG.Ramaderia en matèria de coordinació dels controls de la cadena alimentària 
7. Programes d’intercanvi de xeringues 
8. Identificació dels locals d’oci nocturn amb un distintiu de Qualitat 
9. Tallers de formació als professionals dels serveis de salut, comunitat educativa, àmbit del lleure, serveis socials i de justícia. 

10. Facilitar l’accés a activitats ofertades des de les instal·lacions esportives a nois i noies d’entorns socials derivats 
11. Realització d’actes mèdics, principalment visites d’avaluació d’incapacitats als assegurats de Catalunya 
12. Contribució a l’eficiència i eficàcia de la gestió dels recursos econòmics per a la gestió de la incapacitat temporal i permanent 

  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 7.312.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 15.886.452,66
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 31.888.035,16
6 Inversions reals 290.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 55.376.487,82

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 411
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AGRUPACIO                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 4.Desplegar polítiques de prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Gran part de les crisis i alertes alimentaries dels darrers anys han estat originades en la fase primària de la cadena alimentària en l'àmbit de 
l'agricultura i la ramaderia. És necessari que els aliments posats a disposició dels consumidors compleixin els estàndards de seguretat i qualitat 
establerts legalment així com l'existència d'un marc de confiança en el control oficial i en els autocontrols de les empreses que afavoreixi la seva 
projecció en els mercats nacional i internacional. La seguretat dels aliments és una qüestió tranversal en la que existeix responsabilitat compartida de 
les diferents parts implicades: operadors de tota la cadena alimentària, sectors empresarials, administracions, públiques i consumidors. La complexitat 
de la cadena alimentària i la multiplicitat de parts implicades fan necessari disposar de sistemes eficaços d'avaluació de riscos, planificació estratègica 
de les d'actuacions; fòrums intercanvi permanent d'informació i opinions amb els sectors implicats; coordinació amb institucions d'administració local, 
autonòmica, estatal i europea; sistemes de seguiment i anàlisi de situació i resultats; impuls de la sensibilització i promoció de pràctiques correctes a la 
cadena alimentària i sistemes de comunicació i divulgació eficaços en la matèria. La millora de l'eficàcia i eficiència de les intervencions de les 
administracions públiques involucrades fa necessari establir objectius comuns i compartits, orientar i alinear actuacions i millorar la coordinació i 
cooperació dels serveis de salut, agricultura, ramaderia així com també els de consum i administracions locals. 
 

Població objectiu: 
Població en general quant a la seguretat dels aliments que consumeix. Sectors empresarials de tota la cadena alimentària quant a control i garanties 
per a la seva projecció en els mercats internacionals. Administracions públiques implicades pel que fa a la millora de la coordinació, eficiència i 
eficàcia. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Totes les etapes de la cadena alimentària, i en especial la fase primària de producció vegetal i animal, son de gran importància per a la seguretat dels 
aliments. La situació actual de la seguretat alimentària a Catalunya és comparable a la dels països del nostre entorn. De les anàlisi portades a terme 
en els aliments per part dels organismes competents es pot concloure que les taxes de conformitat amb la normativa vigent i els estàndards de 
referència internacional son elevades. Respecte al compliment de la normativa vigent per part de les empreses de la cadena alimentària, segons les 
dades disponibles, hi ha un compliment entre mitjà i elevat. Tot i que les dades disponibles mostren una situació de la seguretat alimentària a 
Catalunya pot ser qualificada de bona en termes generals,  hi ha encara un marge de millora sobre el que cal continuar treballant Mes enllà de 
l'objectiu irrenunciable de garantir aliments segurs i de qualitat, cal considerar també la importància del sector agroalimentari en un context global i com 
a factor de competitivitat. Catalunya es una de les primeres àrees geogràfiques agroalimentàries europees. El sector agropecuari, juntament amb la 
industria de transformació d'aliments, representa al voltant del 4% del producte interior brut (PIB) de Catalunya i una proporció del 2,4% de la població 
ocupada. Cal destacar també la importància de l'exportació del sector agroalimentari que es situa en tercer lloc per darrera de la indústria química i 
automobilística. També cal referir-se a la importància del turisme per la seva relació amb la seguretat alimentària. Catalunya és una destinació turística 
de primer ordre  i una de les més importants d'Europa. La qualitat i la seguretat dels aliments que els turistes consumeixen a Catalunya té una 
repercussió no només en l'àmbit estrictament turístic o hoteler sinó en la imatge global que projecta Catalunya. 
Aquestes dades només son alguns exemples del paper del sector agroalimentari en l'assoliment dels reptes estratègics a que s'enfronta el nostre país, 
com ara la competitivitat, l'equilibri territorial, la cohesió social i la projecció en els mercats internacionals, els quals exigeixen un compromís de tota la 
societat i una gestió relacional de les politiques corresponents. Tot això fa necessari comptar amb instruments potents de planificació estratègica, 
coordinació, seguiment, avaluació de resultats i impuls de la millora continuada centrada en la innocuïtat dels Aliments, però considerant tot allò relatiu 
al compliment d'estàndards per a la projecció en els mercats internacionals dels productes del sectors agroindustrials catalans. 
 

Marc regulador del programa: 
El programa es troba emmarcat en la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. 

Missió 
Impulsar un model relacional de gestió de la seguretat alimentària basat en l'avaluació i la comunicació del riscos associats, la planificació estratègica, 
la definició d'objectius concrets i compartits, l'alineació d'intervencions, la coordinació, el seguiment i l'anàlisi de resultats orientat a l'eficàcia, l'eficiència 
i la millora continuada, en col·laboració amb tots els participants en la cadena alimentària des de la producció primària agrícola i ramadera fins al 
consum per tal d'assolir i mantenir un alt nivell de seguretat alimentària a Catalunya i la projecció dels seus productes en el mercat nacional i 
internacional. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Reforçar, millorar i protegir el desenvolupament de sistemes d'avaluació i de gestió de riscos per a la salut de les persones, vinculats a les activitats 
agrícoles i ramaderes (OE4.3) 
 1. Donar  resposta a les demandes i necessitats d'avaluació de riscos, informació científica, assessorament i suport tècnic. 
 2. Disposar d'un sistema d'avaluació de riscos basat en la participació d'experts en les matèries relacionades amb la seguretat alimentària 
 3. Disposar d'un informe anual d'anàlisi de la situació de la seguretat alimentària a Catalunya 
 4. Disposar d'un informe anual de seguiment del Pla de seguretat alimentària de Catalunya 
 5. Mantenir us sistema d'informació a les empreses sobre els perills alimentaris associats a cada tipus d'activitat 
 6. Mantenir un sistema d'informació actualitzada en matèria de seguretat alimentària dirigit als sectors agroalimentaris i al públic en general 
 7. Mantenir un sistema permanent de comunicació i coordinació interdepartamental i interadministrativa en seguretat alimentària 
 8. Mantenir un sistema permanent de comunicació i coordinació amb els sectors que integren la cadena alimentària a Catalunya 
 9. Mantenir un sistema permanent de comunicació i coordinació amb les associacions de consumidors de Catalunya 
 10. Donar resposta a les demandes i necessitats d'elaboració de guies de pràctiques correctes d'higiene 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Grau d'implementació de mecanismes de comunicació i 
coordinació amb els operadors que participen a la cadena 
alimentària 

% OE4.3 90,00 100,00 100,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 59.600,00
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 59.600,00

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions 
GESTOR DE PROGRAMA          : SA14. Secretaria de Salut Pública Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Percentatge de demandes d'avaluació de riscos i informació 
científica ateses en matèria agrícola i ganadera % OE4.3 100,00 100,00 100,00 100,00

2. Percentatge global compliment objectiu de quatre reunions 
anuals grups treball coordinació adm. i dos amb Comissions % OE4.3 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Percentatge de necessitats d'informació i comunicació ateses 
en matèria d'agricultura i ramaderia % OE4.3 100,00 100,00 100,00 100,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Serveis, en l’àmbit de la producció primària i en matèria d’avaluació de riscos 
2. Informació científica i suport tècnic 
3. Planificació estratègica i seguiment 
4. Coordinació interdepartamental, interadministrativa i sectorial 
5. Impuls de l'autocontrol i guies de pràctiques correctes 
6. Informació, comunicació i divulgació en matèria de seguretat alimentària amb especial orientació les persones consumidores 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 59.600,00
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 59.600,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
 


