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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          : SA16. Dir. General de Planificació en 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. Proporció d'ABS amb processos clínics integrats de diabetis, 
MPOC i ICC 

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

2. Pacients inclosos en programa de Pacient Expert Nombre OE5.5 4.560,00 5.969,00 5.300,00 7.000,00

3. Proporció d'ABS amb nou model d'atenció en malalties de 
l'aparell locomotor 

% OE5.5 81,00 81,00 82,00 100,00

4. Proporció d'ABS amb nou model d'atenció en oftalmologia % OE5.5 84,00 84,00 100,00 80,00

5. Proporció d'ABS amb cartera de serveis de salut mental a 
l'APS 

% OE5.5 50,00 54,00 75,00 80,00

6. Proporció d'angioplàsties realitzades en menys de 120 minuts % OE5.6 63,00 67,00 72,00 73,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Recollir sistemàticament informació per monitorar els indicadors de salut i de qualitat del Pla Salut. 
2. Sistema continuat d'avaluació estratègica i d'avaluació operativa (base trimestral/anual). 
3. Millorar les aplicacions informàtiques de suport (RMC, ESCA principalment però també d'altres registres). 
4. Desenvolupar i desplegar el programa d'Atenció Primària i Salut Comunitària. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.100.397,50
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.547.730,40
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 2.648.127,90

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


