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Assumpte 
 
Detecció i seguiment de situacions de dificultat 
en l’alimentació d’infants i  adolescents. 
 
Aplicació en l’àmbit del CatSalut del Protocol per 
a la detecció i seguiment de situacions de 
dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents, 
així com del document de desenvolupament del 
Protocol esmentat.  
 
 
 
Àmbit d’aplicació 
 
Servei Català de la Salut (CatSalut). 
 
Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT). 
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1. Exposició de motius 
 
El 15 de juliol de 2013 es va aprovar el  Protocol 
per a la detecció i seguiment de situacions de 
dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents, 
per tal d’intensificar l’actuació conjunta en la 
detecció i l’abordatge de les situacions de 
dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents 
de Catalunya. 
  
Així mateix, el 4 de març de 2014 es va aprovar 
el document de desenvolupament  de l’esmentat 
Protocol per a la detecció i seguiment de 
situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i 
adolescents.  
 
Aquest document té com a objectius incorporar 
els serveis sanitaris en el procés de coordinació 
de les diferents xarxes que intervenen en la 
prevenció, la detecció i l’atenció de les 
situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i 
adolescents, establir mecanismes per 
sistematitzar la informació de les situacions 
detectades per tal de conèixer el seu abast real i 
poder anticipar mesures preventives i pal·liatives 
i possibilitar l’adaptació del Protocol per part dels 
serveis concrets de cada territori segons la seva 
singularitat.  
 
Pel que fa als centres sanitaris, aquest darrer 
document preveu que quan algun professional 
del centre sanitari detecti una situació de 
dificultat en l’alimentació d’un infant o adolescent 
ho posarà en coneixement de la persona 
encarregada de l’atenció social o atenció al 
pacient del centre, la qual ho comunicarà a la 
direcció dels serveis socials bàsics, i que al 
mateix temps el professional que ho hagi 
detectat ho comunicarà a la direcció del centre.  
 
Així mateix preveu el seguiment del Protocol i 
del document de desenvolupament. Dins 
d’aquest àmbit estableix que els centres 
sanitaris facilitaran trimestralment les dades 
sobre el nombre d’infants i adolescents que 
s’hagin atès per les situacions que es recullen 
en aquest document i que les dades s’unificaran 
a nivell del Departament de Benestar Social i 
Família. 
 
Vista la proposta del secretari de Salut Pública. 
  
D’acord amb els principis informadors del 
CatSalut recollits a l’article 2 de la Llei 15/1990, 
de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de 
Catalunya, la lletra a) del qual estableix la 
concepció integral i integrada del sistema 
sanitari de Catalunya, fent especial èmfasi en la 
promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, 
i la lletra h), que estableix la promoció de 
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l’interès individual, familiar i social per a la salut. 
 
Tenint en compte que l’article 6, lletra c), 
estableix com una de les finalitats del CatSalut 
la coordinació de tot el dispositiu sanitari  públic i 
de cobertura pública, i que la lletra d) preveu la 
integració de les actuacions existents relatives a 
la protecció i la millora de la salut de  la 
població.   
  
D’acord amb l’article 9 del Decret 66/2010, 
de 25 de maig, pel qual es regula l'establiment 
dels convenis i contractes de gestió de 
serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català 
de la Salut, que preveu les instruccions del 
Servei Català de la Salut i que estableix que les 
entitats proveïdores de serveis sanitaris han 
de complir les  instruccions que el Servei Català 
de la Salut dicti en el marc de les seves 
competències. 
 
D’acord amb el conseller de Salut, i en exercici 
de les facultats que m’atorguen els articles 16 i 
17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació 
sanitària de Catalunya, dicto aquesta Instrucció. 
 
2. Àmbit d’aplicació 
 
Servei Català de la Salut (CatSalut). 
 
Centres, serveis i establiments sanitaris del 
sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT).  
 
3. Objecte 

L’objecte d’aquesta Instrucció és establir 
l’aplicació en l’àmbit del CatSalut del Protocol 
per a la detecció i seguiment de situacions de 
dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents i 
del document de desenvolupament del Protocol 
esmentat.  
 
4. Entrada en vigor 
 
Aquesta Instrucció entra en vigor el 15 de març 
de 2014. 
 
 
Barcelona, 10 de març de 2014 
 
El director 

 

Josep Maria Padrosa i Macias 


