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AGRUPACIO                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut 
 
Pla de Govern:  1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom 
Pla Departamental: 5.Garantir una atenció primària de cobertura pública de qualitat 

 

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, alhora 
que molt valorada com a factor de cohesió per la ciutadania. Tanmateix, l'evolució de la societat, amb recursos limitats, però amb població envellida 
per l'increment de l'esperança de vida i amb prevalença elevada de malalties cròniques, entre altres elements que fan creixent la demanda, ens obliga 
a plantejar com gestionar la demanda de forma que puguem orientar la prestació de serveis sanitaris cap a l'aportació de valor. 
 

Població objectiu: 
Conjunt de la població resident a Catalunya, d’acord a la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons 
públics per mitjà del Servei Català de la Salut. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Des de la perspectiva del ciutadà, l'atenció Primària té com a objectiu prestar una atenció sanitària de primer nivell, centrada en la persona i amb una 
perspectiva biopsicosocial. Des de la perspectiva poblacional, l'atenció primària ha de ser l'eix vertebrador de tot el sistema de salut, a través del qual 
podrem garantir la màxima equitat del sistema amb el millors resultats en salut de la població de forma eficient. Això vol dir que, llevat de casos 
d'emergència, suposarà el primer contacte que té la persona amb el sistema sanitari i sobre el qual pivotarà tota l'atenció sanitària. Les seves 
característiques fonamentals han de ser la proximitat, la resolució de problemes prevalents i el treball en equip, de forma coordinada entre 
professionals de tots els nivells assistencials, per tal d'avançar en l'atenció integrada, que és la manera d'assolir els millors resultats en salut possibles 
amb uns costos assumibles. Igualment, cal avançar en apoderar als pacients i les seves famílies per tal de poder garantir les decisions compartides 
segons les seves preferències, així com el foment de l'autocura en les accions de prevenció i promoció de la salut. L'atenció comunitària és un altre eix 
fonamental de l'atenció primària, la dimensió de la qual cal anar definint a partir de l'experiència i els resultats assolits. El seu objectiu, a través de 
programes específics, és ajudar a proposar la comunitat com a un element de suport clau en determinades etapes de la vida i per als casos de 
vulnerabilitat per causa social, cultural o de gènere. Totes les propostes s'han de fer des d'una perspectiva d'avaluació dels resultats en salut i de 
valoració dels ciutadans, com a mesura de retiment de comptes amb la societat, però també com a indicador del valor dels serveis prestats, a partir del 
qual evoluciona el sistema amb incorporació de nous serveis, alhora que caldrà replantejar la continuïtat d'altres serveis l'avaluació dels quals evidenciï 
una manca clara de benefici o aportació de valor per a la persona. 
Aquesta avaluació ha d'incloure, igualment, l'anàlisi cost-efectivitat. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya. 
Pla de Salut 2016-2020 Plans directors. 
Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública 

Missió 
Garantir a la ciutadania resident  a Catalunya una atenció de salut de qualitat, equitativa, accessible, resolutiva i integral per part dels serveis d'atenció 
primària i en colꞏlaboració i suport amb l'atenció especialitzada hospitalària, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població i millorar 
el seu estat de salut, amb la màxima eficiència possible. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Desplegar l'Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària - ENAPISC (OE5.1) 
 1. Desenvolupar implementar la Gestió infermera de la demanda 
 2. Desplegar model d'atenció de salut mental i addiccions de l'ENASPISC a definir dins de les regions sanitàries 
 3. Desplegar el model d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'ENAPISC a definir dins de les regions sanitàries 
ꞏ Aprovar i desplegar l'Estratègia única d'atenció integrada social i sanitària a les persones grans i a les persones amb necessitats complexes d'atenció 
(OE5.2) 
 1. Desplegar el model d'atenció a la cronicitat i complexitat de l'ENAPISC a definir dins de les regions sanitàries 
 2. Desplegar el model de salut comunitària de l'ENAPISC a definir dins les regions sanitàries 

 
3. Incorporació, tal com figura al model de salut comunitària de l'ENAPISC, de les entitats socials i de la comunitat als consells de salut de cada 

CAP, per tal de poder incorporar la seva participació en els objectius dels centres i amb canals no presencials. 
ꞏ Desplegar les millores en les infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics a l'atenció primària per tal de facilitar un exercici professional 
d'excelꞏlència i una atenció de qualitat (OE5.3) 
 1. Desenvolupar el Programa de programació per motius 

 
2. Avançar en la utilització de la e-consulta i completar el desplegament de les consultes virtuals per a tot el territori, per tal de fomentar 

l'atenció no presencial amb els pacients i la comunicació virtual entre els professionals 
 3. Iniciar l'elaboració d'eines virtuals acreditades per tal de facilitar l'apoderament de pacients i/o el control de les malalties cròniques. 
ꞏ Impulsar el model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció 
primària (OE5.4) 
 1. Garantir la informació i la formació sobre medicament a professionals i ciutadans per optimitzar el seu ús racional 
 2. Revisar el procés d'harmonització de la farmacoteràpia en l'àmbit de l'atenció primària 
 3. Implantar el Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica 
ꞏ Promoure una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.5) 

 
1. Avançar en l'organització interna de cada centre per al treball en equip interdisciplinari(metge, infermera, treballadora social, gestor 

administratiu) 

 
2. Desplegar plans territorials per tal d'assolir models d'atenció domiciliaria integrada entre atenció primària , atenció hospitalària i atenció final 

de vida. 
 3. Definició dels indicadors de resultats en salut i experiència del pacient per a incorporar-los en l'e-CAP.Iniciar desplegament. 
 4. Definició dels indicadors necessaris per avaluar els processos des de la perspectiva de cost-efectivitat. Iniciar el desplegament. 

  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Estudis i revisions medicaments, i pautes d'harmonització 
farmacoterapèutiques àmbit Comissió Aval. Econòmica i 
Impacte Pressupostari i Prog. harmonitz.farmacoterap 

Nombre OE5.4 22,00   22,00

2. Elaborar el nou Pla Estratègic per l'atenció primària i 
comunitària 

Sí(1)/No
(0) 

OE5.5 1,00   1,00

3. Equips d'Atenció Primària que disposin d'un estàndard de 
qualitat assistencial 

% OE5.5   95,00

4. Equips d'Atenció Primària que disposin d'un estàndard de 
qualitat farmacèutica 

% OE5.4   90,00

5. Enquesta de satisfacció 
En 

milers 
OE5.5   8,00

6. Equips d'Atenció Primària que utilitzen el programa de 
programació per motius 

% OE5.1   62,00

7. Equips que tenen instaurat el model de Gestió Infermera de 
la Demanda 

% OE5.1   40,00

8. Visites no presencials sobre el total de visites realitzades a 
l'Atenció Primària 

% OE5.1   20,00

9. Centres d'Atenció Primària en els quals els professionals se 
SMiA utilitzen l'e-CAP (garantint l'atenció integrada) 

% OE5.1   30,00

10. Territoris definits per les regions sanitàries amb direccions 
d'Atenció Sexual i Reproductiva coliderades amb AP 

% OE5.1   50,00

11. Equips d'Atenció Primària amb la instauració del model de 
Gestió de Cas per a l'atenció de PCC i MACA 

% OE5.1   51,00

12. Equips d'Atenció Primària que tinguin constituït el grup 
motor del procés de Salut Comunitària 

% OE5.1   75,00
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 1.120.837.786,69
2 Despeses corrents de béns i serveis 443.809.169,91
3 Despeses financeres 17.334,50
4 Transferències corrents 1.156.836.771,23
6 Inversions reals 52.546.181,08
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 71.083,80

Total despeses 2.774.118.327,21
 

   

Llocs de treball pressupostats del programa 21.024
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AGRUPACIÓ                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut 

GESTOR DE PROGRAMA          : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut) Subsector: 
EAA i 
CatSalut

 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla d'actuacions 
d'inversió en salut (PAIS) a l'àmbit de l'at. primària 

% OE5.3 0,22 21,30 57,10

2. Percentatge d'implantació de la recepta electrònica a l'atenció 
primària 

% OE5.4   100,00

3. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla de Confort i 
Millora de l'Atenció Primària 

% OE5.3   30,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Desenvolupar accions que permetin la integració entre àmbits. programar consultes externes des de l'atenció primària 
2. Facilitar i incentivar les derivacions des de la primària a la intermèdia 
3. Continuar amb l'execució de les inversions previstes al Pla d'actuacions d'inversió en salut 
4. Executar les inversions previstes al Pla de Confort i Millora de l'Atenció Primària per a l'exercici en curs 
5. Consolidar els estudis d'ús de medicaments com a suport dins el procés d'avaluació i harmonització terapèutica en l'at.primària 
6. Incrementar la corresponsabilització a les entitats proveïdores d'atenció primària per la despesa en receptes mèdiques 
7. Continuar amb el desplegament del Pla d'urgències nacional de Catalunya i aconseguir el compliment objectius 2019-2020 
8. Enfortir el lideratge i autonomia organitzativa dels equips d'atenció primària 
9. Desburocratitzar les consultes promovent les tasques de valor dels professionals 
  
 Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es pot consultar la memòria d’encàrrec del programa 411 de l’agrupació de la 

Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda. 
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 304.454.233,75
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.156.506.771,23
6 Inversions reals 46.794.887,79
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 200.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.507.955.892,77
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut 
GESTOR DE PROGRAMA          : 5200. Institut Català de la Salut (ICS) Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. % Visites no presencials sobre el total de visites realitzades a 
l'Atenció Primària 

% OE5.3 15,30 18,90 20,00 20,00

2. Nombre de problemes de salut aguts amb guia terapèutica 
informatizada a l'eCAP 

Nombre OE5.3 165,00 169,00 165,00 170,00

3. % D'Equips d'Atenció Primària amb implantació de programa 
de valoració de pacients crònics complexes 

% OE5.2 100,00 100,00 100,00 100,00

4. % D'Equips d'Atenció Primària amb programa de qualitat i 
seguretat del pacient incorporat 

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

5. Nombre de programes de salut incorporats a la història 
clínica informatitzada amb ajudes a la decisió clínica 

Nombre OE5.3 45,00 51,00 51,00 70,00

6. % Assoliment de l'estàndard de qualitat assistencial (EQA) en 
els Equips d'Atenció Primària (EAP) 

% OE5.5   90,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Anàlisi del Pla Integral de llistes d'espera i presentació a tota la organització. 
2. Priorització de les accions a realitzar i elaboració dels objectius principals en relació al Pla Integral de llistes d'espera 
3. Inclusió en l'acord de gestió dels equips d'atenció primària dels objectius prioritzats i als directius de la institució. 
4. Fer l'assignació de recursos pels EAPS de l'ICS i fer un pla de convergència en funció de les diferències existents. 
5. Avaluar els indicadors de seguiment per a la seva efectivitat. 
6. Incloure en el contracte de gestió dels EAP el nou sistema de contractació. Modificar, si cal, l'assignació pressupostària dels EAP. 
7. Ajustar la planificació territorial de CAP i CUAP a l'establerta pel Dep. Salut i CatSalut en la compra de provisió de serveis. 
8. Alinear el pla d'acció de l'ICS amb les línies estratègiques del Pla de Salut del Dep.Salut i el pla estratègic de serveis socials. 
9. Incorporar dins la comissió farmacoterapèutica de l'ICS la implantació i seguiment dels processos d'harmonització. 

10. Establir indicadors de selecció dels fàrmacs inclosos en el procés d'harmonització dins dels estàndards de qualitat de presc. farm. 
11. Comunicació dels indicadors d'harmonització farmacoteràpia per facilitar el seguiment per part dels professionals i directius. 
12. Incloure objectius d'harmonització de la farmacoteràpia en els contractes de gestió dels EAPS. 

  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 1.095.844.303,38
2 Despeses corrents de béns i serveis 171.350.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 380.000,00
6 Inversions reals 7.025.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.274.599.303,38
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 20.542
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AGRUPACIÓ                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7030. Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès,  l'Anoia i el Garraf Subsector: CONS. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Temps de resposta global proves urgents Minuts OE5.5 55,00 53,00 52,00

2. Temps de resposta global proves rutina Hores OE5.5 23,00 22,00 21,00

3. Pressupost de formació EUR OE5.5 37.679,44 35.000,00 39.000,00

4. Percentatge de proves externes % OE5.5 0,66 0,68 0,64

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Millora dels temps de resposta de proves urgents i rutinàries. 
2. Nombre de proves de producció pròpia superior al 95 per cent del total. 
3. Treballar per a l'assoliment de la certificació ISO i del sistema de qualitat, i planificar l'acreditació. 
4. Increment de proves en la cartera pròpia de serveis. 
5. Increment del grau de robotització dels processos de producció del laboratori. 
6. Incrementar la capacitació dels nostres professionals. 
7. Disminució de proves externalitzades a proveïdors privats. 
8. Assoliment pressupostari. 
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 8.202.488,37
2 Despeses corrents de béns i serveis 10.238.707,45
3 Despeses financeres 17.334,50
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 184.329,60
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 71.083,80

Total despeses 18.713.943,72
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 165
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AGRUPACIÓ                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7540. Consorci de Castelldefels Agents de Salut Subsector: CONS. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Estàndard de qualitat assistencial (bateria d'indicadors) % OE5.5 100,00 100,00 95,00 70,00

2. Estàndard de qualitat farmacèutica % OE5.3 86,00 72,00 90,00 69,00

3. Enquesta de satisfacció Nombre OE5.5 7,90 7,93 8,00 7,93

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar successives jubilacions i renúncies de pediatres amb contractació d'infermeres amb formació específica d'atenció primària. 
2. Reorganitzar serveis, donant rellevància a la resolució de les infermeres, a l'activitat grupal, al seguiment del nen sa. 
3. Abordar els pacients amb problemes de salut complexos. Es contracten 1 treballadora social,2 infermeres per donar suport a l'equip. 
4. Mantenir activitats d'estudi d’alꞏlèrgia, retinografia no midriàtica per diabètics, cirurgia menor i dermatoscòpia. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 4.508.702,46
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.430.651,93
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 125.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 6.064.354,39
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 81
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AGRUPACIÓ                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7920. Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) Subsector: CONS. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients 
hipertensos atesos amb control òptim 

% OE5.5 61,00 73,00 62,00 68,00

2. Assolir un determinat percentatge mínim de població de 60 
anys o més assignada correctament vacunada contra la grip 

% OE5.5 42,00 39,00 40,00 45,00

3. Assolir un determinat percentatge mínim de nens de 5 anys 
assignats i atesos correctament vacunats amb la vacuna triple 
vírica 

% OE5.5 93,00 91,00 92,00 92,00

4. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients >39 
anys amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) que 
disposin d'espirometria realitzada 

% OE5.5 62,00 41,00 64,00 72,00

5. Assolir un determinat % mínim de població atesa entre 6 i 14 
anys amb avaluació del sobrepès i l'obesitat 

% OE5.5   92,00

6. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients pacient 
crònic complex (PCC) inclosos en els programes d'atenció amb 
el pla d'intervenció 

% OE5.5   70,00

 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Desenvolupament del projecte d’autonomia professional en els nostres centres. 
2. Participació en la Comissió Permanent de l'AIS-BCN Esquerra (coordinació amb tots els proveïdors del territori. 
3. Desenvolupar el projecte ComSalut. 
4. Desenvolupament de nous circuits de comunicació entre nivells (teledermatologia,telenafres)aprofitant les TICs. 
5. Pilotatge de la posta en marxa de la carpeta La Meva Salut i de les comunicacions amb els pacients via SMS, mail i web. 
6. Pilotar els nous models d’integració amb els serveis socials de proximitat. 
7. Millora i actualització de les infraestructures i els equipaments. 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 12.282.292,48
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.569.307,95
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 220.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 16.071.600,43
   

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 236
 


