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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          : SA01. Gabinet i SG de Salut Subsector: GC 

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. Nombre de processos a implantar l'administració electrònica Nombre OE1.2 10,00 6,00 5,00 10,00

2. Nombre de tràmits millorats Nombre OE1.2 20,00 17,00 10,00 15,00

3. Percentatge de pressupost executat % OE1.4   95,00

4. Exàmens de salut Nombre OE1.1 701,00 786,00 850,00 886,00

5. Nombre de projectes per a l'elaboració d'obres 
terminològiques de les ciències de la salut 

Nombre OE1.4 2,00 1,00 3,00 3,00

6. Dies perduts per malaltia Nombre OE1.1 32.779,00 29.942,00 17.300,00 35.855,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Representació, direcció, organització i control de les competències del Departament 
2. Relacions institucionals 
3. Planificació, avaluació i gestió econòmica. Implantar un sist. electrònic de seguiment de l'execució del pressupost amb indicadors.
4. Contractació adm. i subvencions. Implantar sist. electrònic de seguiment de la gestió amb cronograma previs i real amb indicadors
5. Taxes i altres ingressos. Implantació d'un sistema electrònic de seguiment i control de les autodeclaracions de taxes 
6. Gestió de recursos humans 
7. Gestió de recursos materials 
8. Vigilància de la salut i prevenció dels riscos laborals i de les emergències 
9. Foment i promoció del coneixement i la utilització de la llengua catalana en l'àmbit competencial del Departament 

10. Desburocratització i simplificació de la gestió administrativa i implantació de la tramitació electrònica 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 16.878.634,24
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.669.620,74
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 44.543,00
6 Inversions reals 312.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 10.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 21.914.797,98

Llocs de treball pressupostats del gestor 411
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AGRUPACIO                                : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 414. Salut pública 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 4.Impulsar les polítiques de prevenció de la malaltia i promoció i prevenció de la salut 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La Salut Pública és 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, 
tal com estableix 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 i que actualment desenvolupa la Secretaria de Salut 
Pública. 
L'acció dels coneguts com determinants socials de la salut impacte de manera clara sobre els hàbits de salut saludable i les conductes de risc. 
Per aquest motiu, és cabdal fer una especial atenció a poblacions en situació de vulnerabilitat social en les polítiques de prevenció de la malaltia i 
promoció i protecció de la salut. L'abordatge interdepartamental és el millor instrument per a la millora de la salut comunitària de manera general i, en 
concret, de les poblacions en risc. 

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, el Pla de Seguretat Alimentària  i el Pla de Salut de Catalunya. Això permet actuar sobre els principals 
determinants de la salut, i també 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 (actualment dins la Secretaria de Salut Pública), 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 establir actuacions orientades a la vigilància, la prevenció i la 
promoció de la salut atenent als principals eixos de desigualtat. 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 per tal de disminuir les desigualtats en salut poblacionals i abordar els estils de vida individuals,  tot fomentant 
l'autorresponsabilitat i fent especial atenció a les poblacions més vulnerables i fràgils. 
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 
ambiental, 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 innocuitat dels productes. Es redueix el risc d'aparició de brots de legionel·la fent més de 4.000 inspeccions anuals de les 
instal3lacions 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 
· Potenciar l'enfocament de la salut pública com a salut comunitària mitjançant la col·laboració entre assistència primària, serveis socials i salut 
pública:COM Salut (OE4.1) 
 1. Desplegament del programa COM Salut 
 2. Impuls de projectes de salut comunitària en zones o territoris especialment prioritaris per les seves característiques socioeconòmiques
· Promoure el treball intersectorial i transversal implantant, a tots els nivells, el Pla interdepartamental PINSAP 'Salut en totes les polítiques' (OE4.2) 
 1. Balanç del PINSAP 2015-2016 
 2. Elaboració i aprovació del PINSAP 2017-2020 
· Impulsar un Pla Nacional d'educació i promoció de la salut (OE4.3) 
 1. Elaboració i aprovació del pla nacional d’educació i promoció de la salut 

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

1. Implementació de les mesures del Pla interdepartamental de 
Salut Pública 

Nombre OE4.2 1,00 5,00 5,00 7,00

2. Desplegament del COMSalut a 16 ABS Nombre OE4.1  16,00 16,00

3. Elaboració Programa VIH ITS 
Sí(1)/No

(0) 
OE4.2  1,00 1,00

4. Elaboració del Pla Nacional d'Educació i Promoció de la Salut
Sí(1)/No

(0) 
OE4.3  1,00 1,00

5. Elaboració de la proposta del nou pla de vigilància i control 
sanitari de les aigües de consum humà 

Sí(1)/No
(0) 

OE4.3  1,00 1,00

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 45.548.231,17
2 Despeses corrents de béns i serveis 13.414.228,89
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 62.857.275,43
6 Inversions reals 18.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 121.837.735,49

Llocs de treball pressupostats del programa 1.191
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AGRUPACIÓ                                : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 414. Salut pública 
GESTOR DE PROGRAMA          : SA01. Gabinet i SG de Salut Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

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

     

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 39.637.231,17
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
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 39.637.231,17

Llocs de treball pressupostats del gestor 880
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AGRUPACIO                                : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 415. Transferències internes per serveis de salut 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 7.Garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Garantir la col•laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari (fundacions, instituts, agències, ...) 

Població objectiu: 

Descripció detallada de la necessitat: 

Marc regulador del programa:

Missió 
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Objectius estratègics i operatius del programa 

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

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
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 0,00

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 415. Transferències internes per serveis de salut 
GESTOR DE PROGRAMA          : SA01. Gabinet i SG de Salut Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

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

     

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferir els recursos per finançar les despeses del CatSalut i altres entitats del sector Salut 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 8.336.989.525,48
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 143.346.368,08
8 Variació d'actius financers 83.378.631,92
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 8.563.714.525,48

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 5.Potenciar un sistema transparent, participatiu i sostenible 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El model sanitari català es basa en la millora de la salut a la població a través de la transferència del coneixement clínic. Així, el lideratge clínic i la 
incorporació del coneixement professional en la planificació, la gestió, l'avaluació, i la seguretat i la qualitat als centres esdevenen elements clau per 
l'èxit de la transformació del model assistencial i l'assoliment dels objectius de salut. Els principals agents del sistema són la ciutadania, els pacients, 
els professionals i els proveïdors de la xarxa sanitària d'utilització pública. Les relacions amb els proveïdors de serveis sanitaris es desenvolupen, 
principalment, al voltant de la planificació operativa i la contractació de serveis sanitaris. 
A través d'aquest programa es pretén dotar d'eines al sistema per desenvolupar aquestes relacions, necessàries pel seu bon funcionament, incloent-hi 
els sistemes d'informació. Una altra línia d'acció prioritària és tot el que té relació amb la participació dels ciutadans en l'elaboració i l'avaluació de les 
polítiques sanitàries de Catalunya. Finalment, per tal de vetllar per la salut dels ciutadans, cal reforçar les garanties de qualitat i de seguretat, tant dels 
serveis sanitaris com dels medicaments, dels productes sanitaris i dels cosmètics. 

Població objectiu: 
La totalitat de la població de Catalunya en tant que potencials usuaris del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), els 
professionals de la salut, els centres, serveis i establiments sanitaris  privats, els serveis d'emergències mèdiques i entitats, agències, fundacions, 
instituts o altres organitzacions públiques, principalment l'Institut Català de la Salut (ICS), així com el sector de la indústria farmacèutica i productes 
afins.

Descripció detallada de la necessitat: 

Establir un nou marc de relacions, ajustat a la situació actual i a les noves necessitats socials i de salut, entre l'Administració Sanitaria i els agents del 
sistema. 
Reforçar la qualitat dels serveis del sistema de salut, en relació amb les necessitats del ciutadà, mitjançant eines de foment i garantia de la qualitat, i de 
manera participada pels professionals i els propis ciutadans. 
Enfortir el paper del professional sanitari implicant el coneixement professional i el criteri clínic en la governança i la gestió del sistema. 
Reforçar el valor de proximitat del sistema sanitari públic amb les necessitats del ciutadà centrant la planificació, la contractació i l'avaluació en els 
serveis i en els resultats, i millorar la comunicació amb els pacients i els ciutadans. 
Situar el ciutadà com a eix del sistema i promoure la coresponsabilitat en la seva salut, l'autocura i l'ús adequat dels recursos sanitaris i de les 
prestacions publiques relacionades amb la seva salut, incloent la incapacitat temporal com a contribució personal a la sostenibilitat del sistema. 
Assegurar una resposta adequada a les necessitats d'atenció urgent i emergent de la població. 
Vetllar per la qualitat i la seguretat tant dels serveis sanitaris com dels medicaments, dels productes sanitaris i dels cosmètics. 

Marc regulador del programa:
Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 i plans directors. Acord de Govern 97/2013, pel qual s'aproven els 
estatus de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (DOGC núm.6310 de 07.02.2013). Llei d'Ordenació Farmacèutica de Catalunya 

Missió 
Definir i desplegar el marc de relacions entre l'Administració Sanitaria i els agents del sistema, reforçant el paper dels professionals, incorporant als 
ciutadans a fer-se corresponsables de la seva salut. Vetllar per la qualitat i la seguretat tant dels serveis sanitaris com dels productes farmacèutics i 
afins.
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Elaborar el Decret català que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments per part d'infermeria (OE5.1) 
 1. Consensuar en el sí del Grup de Treball de Prescripció Infermera del Departament de Salut una proposta de Decret 
 2. Sotmetre la proposta als tràmits d'audiència i procediments habituals 
· Dissenyar i desplegar el Pla de desenvolupament professional (OE5.2) 
 1. Elaborar el Pla de desenvolupament professional 
 2. Implementar el Pla de desenvolupament professional 
· Realitzar un Pla d'atenció a les persones afectades per Síndromes de Sensibilització Central (OE5.3) 

1. Revisar el model d'atenció a la Fibromiàlgia, Fatiga Crònica i Síndorme de Sensibilitat Química Múltiple, juntament amb professionals
experts en la matèria i associacions d’afectat 

2. Avaluar l'efectivitat del model en termes de millora de l’estat funcional i de reducció de les prestacions per incapacitat temporal i/o permanent 
per aquestes causes 

· Desplegar el portal 'La Meva Salut' (OE5.4) 
1. Impulsar i fer difusió del projecte de LMS incrementant els serveis i relacions que poden fer les persones a través de LMS amb els 

professionals sanitaris que els atenen i amb l’administració sanitària 
 2. Incorporar la informació del canal salut per millorar i promoure hàbits saludables i el coneixement i cura de la malaltia 
· Dissenyar estratègies per desenvolupar un model d'atenció centrat en les persones que contempli l'autocura, l'apoderament i la participació (OE5.5) 
 1. Dissenyar i implementar estratègies adreçades a desenvolupar un model d’atenció integrada centrada en la persona i avaluar el seu procés 
 2. Constituir i desplegar els òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya 

3. Dissenyar conjuntament amb totes les parts implicades una guia de criteris per els proveïdors per implementar un model d'atenció centrada 
en la persona 

· Implementar el nou model de transport sanitari i d'atenció a les emergències mèdiques (OE5.6) 
 1. Desplegar el nou model de transport sanitari donant resposta a les necessitats locals actuant de manera propera al territori

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

1. Professionals que participen en activitats relacionades amb el 
desplegament del Pla de salut 

Nombre OE5.2 4.000,00 5.200,00 5.500,00 4.500,00

2. Monogràfics publicats sobre la variabilitat en la pràctica 
clínica i recomanacions per a disminuir-la 

Nombre OE5.2 10,00 5,00 5,00 10,00

3. Ciutadans residents a Catalunya que declaren conèixer que 
el CatSalut és l'Asseguradora Pública de Sanitat de Catalunya 

% OE5.5 50,00 39,70 80,00 39,00

4. Número de sessions plenàries del Consell Consultiu de 
Pacients de Catalunya 

Nombre OE5.5 7,00 8,00 7,00 4,00

5. Nombre d'unitats d'expertesa amb declaració d'idoneïtat per 
atendre a persones amb SSC 

Nombre OE5.3   14,00

6. Aprovar el Pla de Desenvolupament Professional 
Sí(1)/No

(0) 
OE5.2   1,00

7. Elaborar el Decret català que reguli la indicació, ús i 
autorització de dispensació de medicaments per part 
d'infermeria 

Sí(1)/No
(0) 

OE5.1   1,00

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 64.945.024,09
2 Despeses corrents de béns i serveis 294.205.230,65
3 Despeses financeres 198.443,70
4 Transferències corrents 7.181.798,00
6 Inversions reals 3.602.870,49
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 451.615,82

Total despeses 370.584.982,75

Llocs de treball pressupostats del programa 1.281
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AGRUPACIÓ                                : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut 
GESTOR DE PROGRAMA          : SA01. Gabinet i SG de Salut Subsector: GC 

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. Grau de compliment del calendari previst convocatòria 
subvencions

% OE5.5 100,00 50,00 100,00 100,00

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Concessió de subvencions, prèvia convocatòria pública 
2. Formalització de convenis de col·laboració en l'àmbit de la salut 
3. Canal Salut (Factoria WEB) 
4. Disseny i desenvolupament de bases de dades 
5. Implementació de nou programari, així com de millores en els programes existents 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 8.607.134,59
2 Despeses corrents de béns i serveis 25.271.408,18
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 9.807.648,00
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 43.686.190,77

Llocs de treball pressupostats del gestor 175


