
GUIA DEL PLA DE SALUT 2011-2015
Millorem la salut dels ciutadans a través 

del coneixement professional



Tenim una història i el Pla reforça els fonaments i els elements diferenciadors 
del sistema català: accessibilitat universal, equitat i eficiència, xarxa 
descentralitzada, separació de funcions i gestió professionalitzada.

El ciutadà és el centre i principal objectiu del sistema.

  sievres ed aretrac aves al i acilbúp tulas aL .ailpmà sém avitcepsrep anU
formen part del pla i són decisives per millorar la salut i qualitat de vida de la 
població.

Un model d’atenció més integrat, coordinat i adaptat als diferents territoris. 
Cada lloc és un món.

El CatSalut actua com a asseguradora pública i garanteix l’assistència sanitària 
integral i de qualitat per a tothom.

La gestió del sistema se centrarà en els resultats i es basarà en l’evolució de 
les necessitats de salut de la població.

El coneixement clínic és la guia per a la transformació i assoleix un paper 
fonamental en la planificació. 

El coneixement compartit és font d’energia. Compartir informació i coneixement 
amb  transparència i diàleg en un procés ordenat de rendició de comptes.

La sostenibilitat és compatible amb el progrés i una atenció excel.lent.

El Pla de Salut com a instrument de canvi. Un catalitzador de l’evolució del 
sistema.

Els 10 principis inspiradors del PLA DE SALUT

“El marc de referència de totes les actuacions públiques en matèria de salut, 
en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya”.

“Una estratègia de transformació del nostre model de salut estructurat en 32 
projectes a dur a terme en quatre anys”.

“És el resultat de la implicació de nombrosos professionals que, a través de la 
seva experiència i coneixement, volen portar més enllà els principis del nostre 
model de salut”.

Què és el PLA DE SALUT?

PLA DE SALUT:

ELS 10 PRINCIPIS 
INSPIRADORS DEL 
PLA DE SALUT
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Millor qualitat de vida per als ciutadans i un model d’atenció més adapatat a 
les seves necessitats.

Els professionals de la salut seran els agents principals del canvi: tindran nous 
papers, més coordinació i noves eines de treball.

Més prevenció, més resolució a l’atenció primària, alternatives a l’hospitalització 
a través de noves tecnologies.

Un sistema més sostenible: un creixement de la demanda més lent i un ús 
eficient dels recursos del sistema.

Programes de salut: més salut per a tots i millor qualitat.

Transformar el model assistencial: més qualitat, accessibilitat i seguretat en 
les intervencions sanitàries.

Modernitzar el model d’organització: més sòlid i sostenible.

EL PLA DE SALUT comportarà un canvi estructural del sistema en 
diverses dimensions:

EL PLA DE SALUT 2011- 2015 s’estructura en 3 eixos de transformació, 
9 grans línies d’actuació i 32 projectes estratègics 

Els 3 eixos de transformació

1. 

2. 

3. 
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FULL DE RUTA DE LA TRANSFORMACIÓ
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LÍNIA D’ACTUACIÓ 1: objectius i programes de salut
Desenvolupar i implantar els plans directors per respondre als problemes de 
salut de més impacte, potenciant la interdepartamentalitat en salut pública i 
promovent polítiques de qualitat i la seguretat clínica.

LÍNIA D’ACTUACIÓ 2: un sistema més orientat als malalts crònics
Amb una visió poblacional de les necessitats de salut que permeti donar 
resposta des de la fase preclínica a tots els estadis de la malaltia, amb un 
paper actiu dels ciutadans i dels pacients, i una atenció integrada i coordinada, 
accessible i innovadora.

LÍNIA D’ACTUACIÓ 3: un sistema integrat i més resolutiu
Especialment en els nivells d’atenció més pròxims als pacients, assegurant 
un servei assistencial coordinat i que doni un tractament integral. Dotant 
l’atenció primària de més capacitat de resolució, millor accés a l’especialitzada 
i integrador de les polítiques de salut pública i comunitària. Amb un model 
d’urgències comú i segons nivells de complexitat.

LÍNIA D’ACTUACIÓ 4: més qualitat i equitat en l’alta especialització
Amb la voluntat de continuar sent un focus de prestigi i innovació, oferint serveis 
de qualitat i equitatius, cal reordenar els procediments d’alta especialització 
i harmonitzar la prestació dels tractaments farmacològics d’alta complexitat.

LÍNIA D’ACTUACIÓ 5: més enfocament cap als pacients i les famílies
Cal un canvi en la relació del CatSalut amb els ciutadans, fomentant la 
proactivitat i el diàleg en ambdós sentits, al mateix temps que es garanteix 
un major coneixement de les necessitats de la població, més transparència i 
responsabilitat compartida.

LÍNIA D’ACTUACIÓ 6: nou model de contractació centrat en resultats
Amb un sistema estructurat al voltant dels ciutadans, cal promoure un model 
que s’orienti a la consecució de resultats de salut, accessibilitat, integració, 
satisfacció, etc. Que pugui comptar amb incentius, promogui el treball en xarxa 
dels proveïdors, assigni recursos de manera equitativa i faciliti les sinergies 
orientades a fomentar l’atenció centrada en els pacients.

LÍNIA D’ACTUACIÓ 7: incorporar sistemàticament el coneixement 
professional i clínic
La contribució i lideratge dels professionals és fonamental en aquest Pla de 
Salut i demostra la maduresa del sistema sanitari de Catalunya. És necessària 
la incorporació sistemàtica i ordenada del coneixement professional en la presa 
de decisions, amb un marc de relació de confiança que faciliti l’intercanvi i 
les sinergies amb l’objectiu comú de gaudir d’un sistema segur de qualitat i 
eficient.

LÍNIA D’ACTUACIÓ 8: millorar el govern i la participació en el sistema
Treballar segons l’essència del model pel que fa als òrgans de direcció i 
participació, fomentant el paper de les regions i sectors sanitaris,  millorant 
l’efectivitat de la participació local, aprofundint en la separació de funcions, 
establint un model de relació homogeni a tota la xarxa i reforçant el contracte 
i l’avaluació com a instruments de relació amb tots els proveïdors del SISCAT 
(Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya).

LÍNIA D’ACTUACIÓ 9: informació compartida, transparència i avaluació
  tnassev  le  ne  tnat  ,ametsis  la  rep  ualc  sé  óicamrofni  al  ed  óitseg  aL

d’una   major integració entre proveïdors (història clínica compartida) i amb 
  le ref redop rep moc )tulaS ed lanosreP atepraC i nopseR tatinaS( snadatuic sle

sistema  més  transparent  i  disposar  de  sistemes  d’avaluació (Observatori 
del Sistema de Salut de Catalunya i Central de resultats).
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Departament de Salut

Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Ave Maria)

08028 Barcelona

T 93 227 29 00 

http://www.gencat.cat/salut

Els continguts d’aquesta obra 
estan subjectes a una llicència de 
Reconeixement –No comercial– Sense 
obres derivades 3.0 de Creative 
Commons. Es permet la reproducció, 
distribució i comunicació pública 
sempre que se citi l’autor i no se’n faci 
ús comercial .
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