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Línia 12. Polítiques interdepartamentals i intersectorials
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Text adaptat del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 publicat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Podeu trobar el document
complet a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/

Introducció
L’any 2013 l’OMS va promulgar la Declaració d’Hèlsinki
sobre la incorporació de la salut a totes les polítiques1, en
la qual assenyalava la importància i la necessitat de desenvolupar línies de treball intersectorial per tal millorar la
salut de la població i abordar-ne les desigualtats.
L’estat de salut és el resultat de la combinació de molts
factors. A més a més de la constitució individual, determinada per factors biològics, hi intervenen molts altres
aspectes com els estils de vida, les xarxes socials i comunitàries, factors intermedis com ara l’educació, les condicions de vida i de treball, l’habitatge, els serveis sanitaris, i
el context general socioeconòmic, cultural i d’entorn, com
recull el model de Dahlgren i Whitehead2.
Conscients de la importància i les potencialitats del
treball intersectorial, el Pla de salut de Catalunya 20162020 crea un eix centrat exclusivament en l’estratègia “Salut a totes les polítiques”. Aquest eix té com a objectius impulsar i reforçar el disseny i el desplegament de polítiques
de salut intersectorials configurades a partir de la col·laboració amb els altres departaments de la Generalitat, amb
l’Administració local i amb altres institucions i entitats.
Així doncs, a partir d’aquest eix, volem afavorir actuacions transversals implicant diversos departaments, creant
sinergies i superant les relacions exclusivament bilaterals.
Anant més enllà en aquesta col·laboració del Departament
de Salut amb els departaments, amb els quals comparteix
objectius i actuacions, es podran crear dinàmiques multisectorials abordant de manera integral les necessitats de la
societat i de les persones que en formen part.
El treball intersectorial no és nou a la Generalitat de
Catalunya; fa anys que s’estan desplegant estratègies interdepartamentals.

Projecte 12.1. El desplegament del Pla inter
departamental de salut pública
Per l’OMS, “Salut en totes les polítiques” (STP) és l’estratègia que busca millorar la salut de la població i promoure’n
l’equitat a través de la valoració sistemàtica de les implicacions per a la salut i el sistema sanitari de totes les políti-
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ques, la cerca de sinergies i la voluntat d’evitar els efectes
negatius sobre la salut. Es relaciona amb els drets i deures
relacionats amb la salut i té un gran potencial per millorar
la salut de la població i l’equitat. És un procés progressiu
que necessita una adaptació i canvi culturals i que pot ser
dificultós d’aplicar, com reconeix la mateixa OMS.
S’estima que més del 80% dels determinants de la salut
es troben fora del sistema sanitari. La Llei de salut pública de Catalunya (Llei 18/2009, del 22 d’octubre) estableix
que el Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP),
coordinat amb el Pla de salut, és l’eina bàsica per desenvolupar les accions de salut pública a Catalunya i determina
que les seves propostes són vinculants per al Govern. El
PINSAP va ser elaborat per la Comissió Interdepartamental de Salut, formada per membres de tots els departaments del Govern, i aprovat pel Govern el febrer de 2014.
Implica actuacions de tot el Govern i de tota la societat.
Inclou l’avaluació de l’impacte en salut de les principals
estratègies i polítiques del Govern.
Objectiu per a 2020
Incorporar la valoració del possible impacte sobre la salut
en la formulació de les polítiques principals del Govern de
Catalunya.

Projecte 12.2. L’impuls a la salut comunitària: el
projecte “COMsalut” i altres
La salut comunitària es produeix en la interfase entre
l’atenció primària i la salut pública, inclosa la municipal,
en un territori concret. Es treballa des de la comunitat
per abordar les necessitats de salut del territori. Es basa
en els recursos i actius en salut i en la potencialitat de la
comunitat mateixa de generar salut. Construeix projectes
a partir del desenvolupament comunitari, i es basa en la
cooperació i el treball en xarxa dels diferents agents. Té
un enfocament d’equitat en salut, tenint en compte sobretot els eixos de desigualtat com ara el sexe, l’edat, la classe
social, l’ètnia i el territori de procedència. Els projectes de
salut comunitària són la via natural per portar a terme el
PINSAP a l’àmbit d’una comunitat concreta, i en recullen
el caràcter intersectorial.
El projecte “COMSalut” (comunitat i salut) cerca reorientar l’atenció primària cap a la comunitat treballant
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conjuntament amb salut pública, els ens locals i els altres
agents comunitaris. S’ha començat a portar a terme el
2014 per implantar estratègies de salut comunitària local
en setze zones de Catalunya.
D’altra banda, l’informe Efectes de la crisi econòmica
en la salut de la població de Catalunya: anàlisi territorial
i l’informe La salut a Barcelona 2014 detecten zones en
què els indicadors socioeconòmics i de salut determinen
la necessitat d’una actuació prioritària.
Objectiu per a 2020
Implantar la salut comunitària a Catalunya a través del
treball col·laboratiu i el conjunt de l’atenció primària i la
salut pública amb els ens locals i els altres agents comunitaris.

Projecte 12.3. El desplegament del Pla inter
departamental d’atenció i interacció social i
sanitària
Cada cop hi ha més evidència que la distinció entre necessitats de salut i necessitats socials que poden presentar les
persones no només és prou arbitrària, sinó que impedeix
el desplegament de models d’atenció realment centrats
en els seus interessos. Com a conseqüència, els sistemes
d’atenció no assoleixen nivells òptims d’eficàcia, eficiència,
equitat i justícia.
Així, hi ha un creixent consens internacional en el fet
que la lluita contra les desigualtats en salut i les garanties de sostenibilitat futura d’aquests sistemes passen per la
capacitat dels països d’implementar polítiques d’integració entre els serveis sanitaris i socials, des d’un enfocament
poblacional i una òptica d’implantació territorial.
Seguint aquest corrent, l’any 2014 el Departament de la
Presidència crea el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), amb la participació dels
departaments de Salut i de Benestar Social i Família, amb
la voluntat del Govern de canalitzar totes les actuacions
necessàries per fer realitat un sistema que garanteixi l’atenció integrada social i sanitària al nostre país.
Objectiu per a 2020
Transformar el model d’atenció social i sanitària per tal de
garantir una atenció integrada i centrada en les persones,
capaç de donar resposta a les seves necessitats des del sistema sanitari i el sistema de serveis socials.

Projecte 12.4. El Pla integral d’atenció a les
persones amb trastorn mental i addiccions
El Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental
i addiccions (PISMA) és la concreció d’una estratègia política que entén la salut mental com un repte transversal,
sota la premissa que el treball conjunt permet afrontar millor les respostes en situacions complexes, i especialment,
centrar els esforços en les actuacions adreçades als col·lec-

tius més vulnerables. Expressa la voluntat del Govern de
donar visibilitat a una política de país que ha de permetre
avançar cap a una societat més inclusiva i que garanteix els
drets de totes les persones, amb el convenciment que millorar les condicions de vida de les persones amb trastorn
mental i les de les seves famílies beneficia també el conjunt
de la societat, de la qual tots formem part.
El Pla integral ha de ser l’instrument de lideratge que
impulsi les accions necessàries per dur a terme un canvi conceptual entre tots els agents que hi intervenen, que
sigui l’eina de planificació estratègica i operativa, d’organització i d’avaluació de la qualitat de les seves línies d’actuació.
Fruit del treball conjunt de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats socials del sector de salut
mental, en el marc del PISMA, es van marcar les actuacions prioritàries per impulsar en el període 2014-2016.
Aquestes accions han de permetre desenvolupar el model
de salut mental propi de Catalunya, en la línia del mandat
de l’OMS i amb l’objectiu final d’avançar en la millor qualitat de vida de les persones amb trastorn mental i les seves
famílies. Cal ara definir i consensuar novament les línies
estratègiques per al període 2017-2020.
Objectiu per a 2020
En la línia del Pla d’acció sobre salut mental 2013-2020
de l’OMS, contribuir a la millora de la salut mental de la
població i a la disminució de les desigualtats socials de
les persones amb trastorn mental, incrementant les seves
oportunitats d’integració i possibilitant l’acció planificada
dels serveis sanitaris, socials, educatius, d’inserció laboral
i de justícia.
12.4.1. El Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn de l’espectre autista
12.4.2. La integració de l’atenció comunitària de salut
mental i addiccions en les àrees social, sanitària, residencial i laboral
12.4.3. La participació de les persones amb problemes
de salut mental i de les seves famílies en el seu procés
de recuperació: el projecte “Activa’t per la salut mental”

Projecte 12.5. L’abordatge de la violència
masclista, infantil i a la gent gran
La violència és una greu vulneració dels drets humans i
provoca un greu impacte en la salut de les persones que
la pateixen. El sistema sanitari, a través del conjunt de
professionals que en formen part, ocupa un espai privilegiat per actuar en la prevenció, la detecció, l’atenció i la
recuperació de les persones que han patit violència o en
pateixen.
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12.5.1. La violència masclista
Objectiu per a 2020

Promoure la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones que han patit o pateixen violència masclista i les que es troben en risc de patir-ne, i els seus fills i
filles, en l’àmbit de la salut i en el marc de la xarxa d’atenció
i recuperació integral contra la violència masclista de Catalunya.
12.5.2. L’abús sexual i el maltractament infantojuvenil
Objectiu per a 2020

Promoure la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació dels infants i adolescents que han patit o pateixen violència i els que tenen risc de patir-ne, en l’àmbit de la salut
i en el marc d’una atenció integral de tots els departaments
i agents implicats.
15.5.3. Els maltractaments a les persones grans

El Pla de seguretat alimentària de Catalunya, tot i que
té una entitat pròpia i independent, constitueix l’instrument que defineix la política de seguretat alimentària dins
del marc del Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP) i del Pla de salut de Catalunya.
Objectiu per a 2020
Mantenir un sistema integrat d’intervenció pública en seguretat alimentària amb accions d’avaluació, gestió i comunicació del risc coordinades dels departaments competents en salut, agricultura, ramaderia, pesca, alimentació,
consum i medi ambient, les administracions locals, així
com amb els sectors que operen en la cadena alimentària i
les associacions de consumidors.

Projecte 12.7. Atenció integral sanitària i
educativa dels infants i adolescents en l’àmbit
escolar

Projecte 12.6. El Pla de seguretat alimentària de
Catalunya

La proposta d’acord marc entre els departaments d’Ensenyament i de Salut té com a objectiu garantir el desenvolupament d’intervencions vinculades a la salut d’infants
i joves en l’àmbit escolar. Aquestes intervencions han de
preveure mesures universals de promoció de la salut física
i mental; mesures de suport per part dels serveis de salut
als centres educatius i als equips especialitzats dels departaments d’Ensenyament i de Salut, i suport dels serveis
educatius en el context sanitari.

Tal com preveu la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, aprovada pel Parlament de Catalunya, el Pla
de seguretat alimentària és el marc de referència per a les
accions públiques de l’Administració de la Generalitat i
dels ens locals en seguretat alimentària. És un pla estratègic d’intervenció en tota la cadena alimentària des de la
producció primària fins al consum passant per les fases de
transformació i distribució, així com per la fase del comerç
al detall i la restauració. La implementació ha de permetre mantenir un sistema de seguretat alimentària integrat,
modern i eficaç, que ofereixi a la ciutadania les garanties
necessàries, i al mateix temps suposi un instrument de suport a la projecció internacional dels productes agroalimentaris del nostre país.
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Objectiu per a 2020

Promoure la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les persones grans que han patit o pateixen maltractaments i les que tenen risc de patir-ne, en l’àmbit de
la salut i en el marc d’una atenció integral.
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Objectiu per a 2020
Implementar les accions previstes en el Conveni de col·laboració entre tots dos departaments en tot el territori de
Catalunya i disposar d’una avaluació de l’impacte d’aquestes mesures.
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