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AGRUPACIO                                : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 1.Garantir un sistema de salut universal, públic i equitatiu 

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. El 
desenvolupament d'aquest sistema ha contribuït a la millora de la salut de la població i ha marcat la qualitat de l'assistència sanitària que aquesta 
població rep. La recerca de la màxima equitat, per una banda, en termes d'accessibilitat i, per l'altra, en termes de resultats, és un dels principis rectors 
del nostre sistema sanitari ja que constitueix la garantia de justícia social en les polítiques de salut. 
La salut d'una comunitat en marca el grau de desenvolupament i el potencial de progrés, en tant que permet el desenvolupament i el progrés de les 
persones que la integren. El sistema públic de salut contribueix a igualar les persones davant d'una de les seves necessitats més bàsiques, tant 
perquè dóna accés a les prestacions que poden cobrir aquestes necessitats com pels resultats en salut que se n'obtenen. El sistema sanitari públic 
s'erigeix, per tant, com un actiu principal contra les iniquitats en salut. No obstant això, la millora de la salut d'una comunitat i que aquesta 
s'aconsegueixi de manera equitativa no depenen únicament del sistema sanitari. 

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, la cronificació de les malalties, així com les noves possibilitats terapèutiques són factors que pressionen el sistema cap al 
creixement de la despesa sense que el recursos, en el marc polític i fiscal actual, puguin incrementar al mateix ritme, fet que posa en una situació difícil 
de cara a la sostenibilitat, agreujada per la situació d'infrafinançament crònic i pels efectes de la situació de crisi del conjunt de l'economia. Per fer front 
a aquesta situació i poder mantenir un sistema universal, 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: 
- Tramitació de la Llei d'assistència sanitària universal a càrrec del Servei Català de la Salut - Garantir l'equitat en la distribució dels recursos de 
manera que aquests s'orientin a les necessitats de salut - Prioritzar l'activitat en els centres de titularitat pública o titularitat privada sense ànim de lucre 
- Avalar l'acció de govern en Salut sobre la base de la transparència, l'avaluació i el rendiment de comptes dels resultats en salut, accessibilitat, 
eficiència, qualitat i satisfacció. 
- Implementar el Pla de salut de Catalunya 2016-2020 com a eix vertebrador del procés de 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. 
- Augmentar 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 - Impulsar l'abordatge de salut a totes les polítiques com la millor eina per disminuir les iniquitats en salut. Consolidar el 
Pla Inter departamental de salut pública (PINSAP)com a base per a la contribució intersectorial a la salut de població, a la qual no només hi estan 
implicats els serveis sanitaris - Desenvolupament de l'Agència Catalana de Medicaments que de Medicaments que integrarà de manera transversal i 
des d'una visió assistencial i de salut, en un entorn d'equitat en l'accés i financerament sostenible, totes les competències existents en matèria de 
medicaments. En particular, l'Agència prestarà una especial atenció a la definició de les condicions d'accés de la innovació, tant establint-ne les 
condicions d'ús com les condicions i eines de finançament. L'Agència, tanmateix, sentarà les bases i l'estructura per a la futura incorporació de 
modificacions en l'àmbit competencial del medicament. 

Marc regulador del programa:
Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020. Llei de Salut Pública de Catalunya. 

Missió 
Garantir als ciutadans de Catalunya una atenció sanitària universal, accessible, equitativa, de qualitat i sostenible que doni resposta a les necessitats 
de salut de la població, millori el seu estat de salut i incorpori la transferència de coneixement i la innovació com a fonts de riquesa del sistema 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Elaborar la Llei de Salut i Social de Catalunya (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 
· Recuperar la universalitat per mitjà d'una norma que blindi el model d'atenció sanitària: llei d'universalització de l'assistència sanitària a càrrec del 
Servei Català de la Salut (OE1.2) 
 1. Implementar la norma un cop completat el tràmit parlamentari 
· Potenciar la Central de Resultats (CdR) dissenyant i desplegant la CdR de Salut Pública (OE1.3) 
 1. Publicar el segon informe de salut pública 
 2. Introduir millores als informes de la CdR (Hospitals, Primària, Sociosanitària, Salut Mental, Salut Pública) 
· Desplegar el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 (OE1.4) 
 1. Desplegament del Pla de Salut 2016-2020 
 2. Informe de Salut anual 
· Millorar els instruments per a l'atenció sanitària i aprovar un nou pla d'equipaments tecnològics (OE1.5) 
 1. Continuar l'esforç inversor per mantenir actualitzada la xarxa de centres de cobertura pública 
· Consolidar un sistema universal, públic, equitatiu i participatiu (OE1.6) 
 1. Mantenir les actuacions orientades a la consolidació de la sostenibilitat i l’excel·lència del sistema públic de salut 
· Desenvolupament de l'Agència Catalana del Medicament (OE1.7) 
 1. Procés de creació de l'Agència Catalana del Medicament 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real 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) 

OE1.4 1,00 1,00 1,00 1,00

2. Percentatge de creació administrativa de l'Agència Catalana 
del Medicament 

% OE1.7   90,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 54.607.584,43
2 Despeses corrents de béns i serveis 68.299.496,75
3 Despeses financeres 692.102,31
4 Transferències corrents 149.856,00
6 Inversions reals 3.007.805,30
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 127.961.787,47

Llocs de treball pressupostats del programa 1.165
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AGRUPACIÓ                                : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6970. Consorci Sanitari de Barcelona Subsector: CONS 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Desplegament del nou model d'atenció domiciliària Nombre OE1.4   1,00

2. Desplegament del programa ComSalut a 7 barris de 
Barcelona

% OE1.6   100,00

3. Desplegament avaluació del Pla de retorn al domicili 
Sí(1)/No

(0) 
OE1.6   1,00

4. Elaboració de l'informe de desplegament anual del Pla de 
Salut

Sí(1)/No
(0) 

OE1.4   1,00

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Adaptació i optimització dels òrgans de participació de CSB. 
2. Avaluació de la implementació del Pla de retorn a domicili i satisfacció percebuda del pacient. 
3. Nou model integral d'Atenció domiciliària continuada a l'Atenció Primària de Salut. 
4. Desplegament del programa ComSalut en els territoris amb condicions de Salut més desfavorables (7 barris). 
5. Desplegament del Pla de Salut de Barcelona 2016-2020. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 4.327.355,39
2 Despeses corrents de béns i serveis 930.000,00
3 Despeses financeres 692.102,31
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 15.000,00
9 Variació de passius financers 1.110.934,00

Total despeses 7.075.391,70

Llocs de treball pressupostats del gestor 82


