
ELECCIONS AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA 2012.
PROGRAMES I PROPOSTES DELS PARTITS PARLAMENTARIS.

Informació extreta literalment dels programes dels partits publicats a les seves pàgines 
web. Elaborada per Fòrum Català d'Atenció Primària.

ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT.

1. Referència específica a l’Atenció Primària.
Partit** Freqüència* Apartat propi
CiU 6 NO
PSC 6 NO
PPC 3 NO
ICV 4 NO
ERC 18 SI
SI 2 NO
Ciutadans 9 SI

* Vegades que en el programa s’utilitza el terme atenció primària/centre de salut 
** Partits amb representació parlamentaria ordenats segons els resultats del 2010

2. Atenció primària com a porta d’entrada. Accessibilitat.
CiU . Orientarem el sistema als malalts crònics: estendrem els programes de

prevenció  (activitat  física,  tabaquisme...)  a  tot  el  territori,  facilitarem la 
derivació  dels  pacients  als  recursos  més  adequats  des  de  l’atenció 
primària (evitant circuits complicats, passos per urgències) i realitzarem 
un seguiment directe dels malalts crònics de cada àrea bàsica a través 
dels professionals del CAP.
. Promourem el pas d’un model reactiu als problemes de salut a un de 
proactiu  que  preveu  la  resposta  i  evita  les  complicacions.  Passarem 
d’atendre malalties a cuidar la salut de les persones.
. Facilitarem, mitjançant la col·laboració i la integració de recursos, que 
l’atenció sanitària s’orienti al ciutadà, no que el ciutadà hagi d’adaptar-se 
al sistema i a la seva estructura. Volem passar d’un sistema amb centres 
que ofereixen serveis a un sistema de serveis que s’ofereixen en centres. 
En aquest sentit, posarem l’atenció primària al centre del sistema de salut 
català del futur.
. Potenciarem el servei CatSalut Respon com a sistema d’accés immediat 
al  sistema sanitari  i  d’activació  del  recurs  assistencial  més adequat  a 
cada cas.
.  Establirem,  a través del  Catsalut,  un mecanisme de relació  amb els 
titulars de la targeta sanitària que els permeti disposar d’informació sobre 
els serveis i la seva accessibilitat.

PSC .  La  gran  prioritat  serà  l'Atenció  Primària  i  la  Salut  Comunitària, 
desenvolupant el pla aprovat el 2010.
.  En l’atenció  primària,  s’establirà  un màxim de 48 hores d’espera  en 
visites programades per a ser atès pel metge o la metgessa de família, 
per l’infermer o la infermera i pel pediatre o la pediatra.
.  Progressivament  s’aniran  reobrint  aquells  equipaments  d’atenció 
primària  de  proximitat  i  serveis  hospitalaris  que el  Govern de CiU  ha 
tancat per recuperar l’equitat perduda i l’equilibri territorial.



PPC . Trabajaremos para evitar la utilización abusiva y fraudulenta de nuestro 
sistema  de  salud  por  parte  de  personas  extranjeras  que  practican 
“turismo sanitario” y otros abusos.
. Revisaremos y, en su caso, modificaremos los cambios de los horarios 
de los centros de atención primaria, de los centros de urgencias y los 
horarios  de  utilización de  determinadas  zonas  de  los  centros 
hospitalarios, con el fin de ofrecer la mejor atención a los usuarios del 
sistema sanitario público, en función de la evaluación de los resultados y 
de las necesidades del servicio.

ICV . Tot i estar en temps de crisi,  augmentarem els recursos per l’atenció 
primària, la salut mental i la salut pública i preventiva,  ja que és de les 
millors inversions que es poden fer per estalviar i augmentar la salut del 
nostres ciutadans i  ciutadanes.  Ho farem mitjançant  els ingressos que 
s’obtinguin amb la nova fiscalitat, la reducció de despesa farmacèutica i la 
redistribució o desinversió.
.  No  aplicar  el  Decret  Llei  aprovat  pel  Govern  del  PP,  contrari  a  la 
universalitat  i  equitat  del  sistema  de  salut.  Recuperar  les  prestacions 
sanitàries retirades i suprimir els copagaments farmacèutics i de serveis 
que estableix. 

ERC .  No  aplicarem  del  Real  Decreto  16/2012  del  Govern  espanyol  sobre 
mesures sanitàries perquè és profundament regressiu pel que fa als drets 
de  totes  les  persones  en  matèria  de  salut,  genera  greus  conflictes 
deontològics entre els professionals sanitaris, és una irresponsabilitat en 
termes de salut pública i potencia l’existència d’un doble accés als serveis 
de  salut  en  funció  de  l'extracció  social  i  econòmica,  generant  les 
condicions necessàries per a la creació d'un sistema de salut basat en la 
“beneficència” i discriminació de col·lectius, essent els més perjudicats les 
persones amb malalties cròniques, la gent gran, les persones immigrades 
i les de menors recursos econòmics.
.  El  sistema de salut  té un efecte directe sobre la  funció social  d’una 
societat; per aquest motiu, l’accés universal ha de ser el garant d’equitat 
de la ciutadania i de la solidaritat.
.  Per  a  Esquerra  Republicana  l’atenció  primària  ha  de  ser  la  porta 
d’entrada al  sistema sanitari  i  l’instrument  resolutiu  de les patologies  i 
problemàtiques  més  prevalents  entre  la  població  catalana,  com  a 
estratègia per incrementar l’eficiència del conjunt del sistema.
.  Reforçarem el  contingut  social  als  equips  d’atenció  primària  amb la 
transformació dels actuals centres d’atenció primària (CAP) en Centres 
Comunitaris de Salut i Socials en què s’integri l’Atenció Primària de Salut, 
Salut Pública, Rehabilitació i Afers Socials en un sol punt d’entrada per al 
ciutadà i com a referents de la comunitat. Això implicarà un procés de 
canvi a llarg termini d’estructures físiques i de cultura, que preveurà la 
incorporació  de centres  cívics,  biblioteques,  serveis  de salut  i  socials, 
escoles bressol, entre d’altres, en espais interconnectats.

SI
Ciutadans .  Aumentaremos los  recursos destinados a la  Atención Primaria  en el 

sistema sanitario y aplicaremos mecanismos para que sea la principal vía 
de entrada. Con ello, disminuirá la utilización innecesaria o abusiva del 
servicio de urgencias hospitalarias.
. También deben reducirse de forma muy sustancial los actuales tiempos 
de espera para acceder a la consulta con el  especialista  en medicina 
familiar y comunitaria. 



3. Compra de serveis per AP. Elecció de centre. Temps 
màxim d’espera

CiU Garantirem que les llistes d’espera es gestionin territorialment i que es 
prioritzin d’acord amb criteris clínics i no administratius.

PSC . S’establirà un procediment preferent de quinze dies i un procediment 
ordinari de tres mesos per a l’accés a especialista i per a la realització de 
proves diagnòstiques i teràpies complementàries.

PPC Modificaremos el decreto de garantía de listas de espera de acuerdo con 
criterios médicos,  priorizando los procedimientos quirúrgicos en espera 
en el sistema sanitario público según el impacto en la calidad de vida del 
paciente,  el  riesgo  de  complicación  durante  la  espera,  el  tiempo  de 
espera  de  los  pacientes  en  la  lista  y  la  efectividad  médica  de  la 
intervención.

ICV Efectuarem  un  Pla  de  Xoc  per  reduir  les  llistes  d’espera,  els  temps 
màxims, la transparència en la comptabilització i la gestió d’aquestes.

ERC . Reduirem al màxim els temps d’accessibilitat a les proves diagnòstiques, 
als  especialistes  i  les  llistes  d’espera  quirúrgiques,  amb  especial 
incidència en les patologies que suposen un risc vital, les més greus i les 
més prevalents.
. Cal garantir el transport urgent i les emergències sanitàries amb equitat 
territorial,  fixant  uns objectius de temps màxim de resposta i  transport 
equiparables als dels països amb rendes similars a la de Catalunya.

SI
Ciutadans .  Profundizaremos  la  libertad  de  elección  de  médico,  que  según  la 

legislación  actual  se  limita  a  la  atención  primaria,  facilitando  que  el 
usuario pueda escoger la atención especializada y hospitalaria con toda 
la información disponible a su alcance.  A tal  efecto, se harán públicos 
todos  los  datos  sobre  la  calidad  asistencial  de  los  diversos  centros 
sanitarios,  usando  indicadores  de  referencia,  estándares  de  calidad  y 
central de resultados de todos los centros.
.  Posibilitaremos que sea obligatorio  emitir  un certificado por parte del 
centro en el que se incluya la fecha de emisión de la solicitud de prueba 
diagnóstica  o  intervención  quirúrgica  y  la  fecha  de  inscripción  en  el 
registro de listas de espera del Servei Català de la Salut. De la misma 
forma,  adoptaremos  medidas  para  reformular  los  circuitos  rápidos  de 
diagnóstico. 
.  Estableceremos  un  tiempo  máximo  de  espera  para  acceder  a  las 
consultas  de  especialistas  y  para  la  realización  de  intervenciones 
quirúrgicas y pruebas diagnósticas. Una vez superado dicho tiempo, el 
Servei  Català  de  la  Salut  estará  obligado  a  ofrecer  una  solución 
alternativa a los pacientes.

4. Organització de l’atenció a les urgències.
CiU .  Donarem una millor atenció a les urgències, assegurant que l’atenció 

continuada  es  presti  pel  recurs  més  eficient.  Seguirem l’extensió  dels 
Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP).
. Reforçarem la integració del SEM i dels recursos de transport sanitari en 
el SISCAT com a element cohesionador i d’equilibri territorial del sistema.
Avançarem en la introducció de mecanismes de coordinació com el Codi 
ictus, el Codi infart i el Codi politraumàtic, que tan bons resultats obtenen.

PSC
PPC Revisaremos la reordenación de los servicios de atención urgente llevada 



a cabo por  cada  ámbito  territorial  de  salud  como consecuencia  de la 
contención del gasto

ICV
ERC Revisarem  la  distribució  dels  Centres  d’Urgència  d’Atenció  Primària 

(CUAP) i els Punts d’Atenció Continuada (PAC) per a un millor equilibri 
territorial.

SI Cal reelaborar un pla nacional d’ordenació dels serveis d’urgència que 
valori les necessitats assistencials, tenint en compte la dispersió de la 
població, l’orografia i les comunicacions. Reconsiderarem el tancament 
dels centres que atenen poca població o fan poques assistències.

Ciutadans

5. Gestió de l’atenció primària. Participació dels 
professionals. Transparencia.

CiU . Avançarem en l’acreditació dels centres sanitaris, revisant el sistema
d’acreditació hospitalària i introduint-la en els àmbits de l’atenció primària,
sociosanitària i salut mental.
. Afavorirem la participació sistemàtica del coneixement professional en la
planificació i l’avaluació del sistema sanitari.
. Assegurarem la participació dels professionals en la presa de decisions 
basades en el criteri clínic.
. Fomentarem la transparència en el sistema sanitari desenvolupant totes 
les potencialitats de la Central de Resultats com a element bàsic per a la 
mesura, avaluació i difusió dels resultats en salut i qualitat assolits pels 
diferents agents que del sistema sanitari.

PSC Dins  d’aquest  sistema  de  finançament  caldrà  analitzar  i  preveure  un 
sistema  retributiu  per  als  i  les  professionals  que  compensi 
progressivament les injustificables pèrdues de poder adquisitiu que molts 
han patit, en major mesura que altres col·lectius de la funció pública.

PPC .  Reduciremos  el  impacto  del  ajuste  presupuestario  que  afecta  a  los 
centros de atención primaria y los consultorios locales.
. Revisaremos y, en su caso, modificaremos los cambios de los horarios 
de los centros de atención primaria, de los centros de urgencias y los 
horarios  de  utilización  de  determinadas  zonas  de  los  centros 
hospitalarios, con el fin de ofrecer la mejor atención a los usuarios del 
sistema sanitario público, en función de la evaluación de los resultados y 
de las necesidades del servicio.

ICV . Prou retallades a la salut. Racionalitzar i no retallar. Garantir la qualitat 
de l’assistència sanitària, l’equitat i l’accessibilitat  a tot el territori.
Aturar  i  revertir  els  processos  de  privatització.  Aturarem  noves 
concessions i externalitzacions.
. Farem públic i revisarem els convenis amb les entitats que col·laboren 
amb el CatSalut, que han d’estar sotmeses a criteris de transparència, 
rendiment de comptes i qualitat.
.  Creació  de  nous  equips  d’atenció  primària  exclusivament  per  part 
d’entitats que siguin mitjans propis d’administracions amb responsabilitats 
en salut en el territori de l’Àrea Bàsica de Salut corresponent (Generalitat, 
diputacions, ajuntaments).
. Creació dins del SNS d’un òrgan de suport, promoció i generació de 
sinergies entres tots els centres d’atenció primària.
. Increment de la massa salarial dels professionals assistencials d’atenció 
primària, ja que del SNS són els qui proporcionalment més valor aporten 
a la salut de la ciutadania.



.  Consell  de  Participació  dels  Professionals  Sanitaris  del  Sistema 
Nacional de Salut.  Per participar en la política de salut no per defendre 
visions corporatives. Estaran representats i elegits per professionals de 
ciències de la salut dels diversos àmbits (atenció primària, especialitzada, 
salut mental i salut pública) i dels territoris de salut.
.  Programa  per  l’ús  racional  i  solidari  dels  serveis  de  salut  que 
comprendrà  mesures  preventives,  de  promoció  sobre  com  usar  els 
serveis de salut i d’educació en hàbits saludables, d'adaptació flexible de 
l’accessibilitat  als  serveis  a  les  disponibilitats  de  temps  i  autonomia 
funcional  dels  pacients,  mesures  diagnòstiques  i  rehabilitadores  en  la 
“mala  praxis”  en  l’ús  dels  serveis  que,  excepcionalment,  podrien 
comprendre alguna mesura correctiva, individualitzada i temporal.
. No sols podem recuperar el nostre sistema sanitari públic, sinó també 
millorar-lo.  Si  ha estat un dels millors del món no és per haver gastat 
més, és per la relació entre alts resultats dels serveis prestats, recursos 
econòmics  emprats  i  sous  baixos  (i  encara  més,  després  de  les 
retallades).  En  aquest  sentit,  aturarem  les  retallades  de  personal  i 
proposarem una taula de negociació amb els professionals del sector on 
establir com retornar a condicions de treball i salarials dignes.

ERC .  Establirem l’autonomia de gestió  en l’àmbit  territorial  i  la  participació 
vinculant de la societat civil i els professionals amb l’objectiu d’una millor 
eficiència del  sistema de salut  i  social  i  fomentarem el  cooperativisme 
dels centres assistencials.
.  Definirem  un  Pla  de  veritable  aprimament  de  les  estructures 
administratives i de gestió del sistema.
. Reforçarem les empreses i entitats públiques del sistema sanitari català i 
reduirem les aportacions de capital públic a empreses privades. Aturarem 
els processos de privatització de la gestió de centres públics actualment 
en marxa.
. Volem fer evident en aquest programa la nostra voluntat, la il·lusió i el 
compromís  per  construir  un  nou  model  sanitari  i  social  basat  en  la 
regeneració política, la simplicitat  administrativa i  de gestió,  el  rigor,  la 
transparència i el rendiment de comptes.
. Organització dels serveis de provisió tenint com a base els principis del 
cooperativisme  i  tenint  present  la  realitat  geogràfica,  epidemiològica  i 
sociodemogràfica de cada territori.
.  La estructures públiques i  privades han de col·laborar  i  relacionar-se 
amb total transparència a fi que no es produeixin situacions confuses que 
poden generar mútua desconfiança.
.  S’impulsarà  l’autonomia  de  gestió,  en  base  al  cooperativisme,  dels 
centres  de  primària  pels  mateixos  professionals,  fomentant  una 
participació més activa dels professionals en l’organització i la gestió dels 
Centres Comunitaris de Salut i Socials de manera integrada amb tots els 
recursos del territori. Serem contraris a adjudicar la gestió de les Àrees 
Bàsiques de Salut de titularitat pública a entitats privades amb finalitat de 
lucre.
.  Potenciarem que els  equips  d’atenció  primària  tinguin  més capacitat 
tecnològica resolutiva i autonomia en la gestió dels pacients, temps de 
visita i de capacitat per influir en els fluxos d’accés als hospitals.
.  Fomentarem  la  participació  vinculant  dels  professionals  en  la 
planificació,  la  gestió  assistencial  i  la  presa  de  decisions  en  tots  els 
nivells.
. Impulsarem que els professionals del sistema públic tinguin una única 
carrera  professional,  els  mateixos  criteris  retributius  i  una  formació 
continuada reglada i de qualitat i rebutjarem la contractació en precari.



.  S’incentivaran  fórmules  de  gestió  amb  què  la  participació  dels 
professionals sanitaris sigui responsable i vinculant.

SI . SI defensarà que el professional sanitari tingui participació real en la 
gestió que afecti a les seves competències. És imprescindible, per tal que 
el nou sistema esdevingui un èxit , racionalitzar les inversions i l’ús dels 
recursos per a assolir l’excel·lència en els àmbits assistencials, de 
recerca i docent.
. Reducció de l’excés de freqüentació amb pedagogia social i programes 
d’abordatge específic (bio-psico-social) pels casos que representin grans 
desviacions  de  la  mitjana  i,  si  s’escau,  mesures  econòmiques 
moderadores en casos del mal ús continuat.
. Establir  convenis sanitaris sectorials propis. Un conveni propi (mèdic, 
d’infermeria, etc.) permetrà als seus professionals de negociar les seves 
condicions  laborals  generals  amb  qui  realment  els  remunera  (el 
Departament de salut, propietat de tots els catalans), no amb “patronals 
atípiques”. Els convenis diferenciats suposen un benefici per a ambdues 
bandes,  donat  que  els  negociadors  són  coneixedors  dels  temes  que 
directament els afecten.
.  S’han  d’incrementar  els  recursos  destinats  a  l’atenció  sanitària  dels 
pacients  amb  dependència,  potenciant  el  paper  dels  metges  de 
capçalera, dels professionals d’infermeria i l’atenció domiciliaria.

Ciutadans . Racionalizaremos el modelo actual, eliminando organismos innecesarios 
o  sin  valor  asistencial  añadido,  reduciendo  la  burocratización  de  la 
sanidad  y  distribuyendo  los  centros  en  función  de  la  eficacia  de  la 
gestión.
.  Fomentaremos  un  modelo  que  posibilite  la  participación  de  los 
profesionales de la sanidad en la  gestión sanitaria y en la atención al 
usuario.
.  Propondremos  la  supresión  de  plazas  de  gestión,  ocupadas  por 
facultativos o enfermeras, y su transformación en plazas asistenciales de 
Atención Primaria como medio de incrementar las plantillas que prestan 
la atención sanitaria más cercana a la población. 
. Garantizaremos una evaluación periódica y objetiva de la eficiencia, la 
atención a los enfermos y la satisfacción de los mismos mediante unos 
estándares  de  calidad  obligatorios  para  todo  el  sistema,  haciendo 
públicos  los  resultados  de  esta  evaluación.  Fomentaremos  así  los 
mecanismos ya existentes de control de calidad, como los Estándares de 
la  Calidad  Asistencial  (ECA)  y  los  Estándares  de  Calidad  de  la 
Prescripción Farmacéutica (ECPF).
. En el ámbito de la Atención Primaria, los profesionales médicos y de 
enfermería serán responsables de la buena gestión de la sanidad. Los 
médicos, entre otras actividades, recetan, solicitan pruebas, gestionan las 
altas y bajas y derivan a especialistas, mientras que los profesionales de 
la enfermería gestionan la atención domiciliaria y el seguimiento de los 
pacientes crónicos, la educación sanitaria y las intervenciones grupales y 
comunitarias.
.  Potenciaremos  los  controles  de  la  gestión  en  los  centros  sanitarios 
sobre  gasto  farmacéutico,  pruebas  complementarias,  ingresos  y  altas 
hospitalarias, intervenciones quirúrgicas, utilización del material sanitario 
y aplicación eficiente de los planes de cuidados.

6. Farmàcia i us racional dels medicaments.
CiU .  Orientarem  les  nostres  polítiques  farmacèutiques  per  tal  que  la 

necessària contenció de la despesa farmacèutica sigui compatible amb el 



progrés  d’un  sector  econòmic  essencial  per  al  país,  tant  en  termes 
d’ocupació com d’activitat d’R+D.
.  Impulsarem  un  partenariat  entre  l’administració  i  la  indústria 
farmacèutica que permeti crear un marc estable de relació, col·laboració i 
interacció.
. Orientarem la prestació farmacèutica cap a la cronicitat i l’obtenció de 
resultats en salut.
.  Col·laborarem  amb  la  innovació  i  recerca  del  sector  farmacèutic, 
afavorint la transferència de coneixement amb el sector públic, i impulsant 
la visibilitat del sector.
 . Promourem els acords de risc compartit amb la indústria farmacèutica.
 .  Impulsarem un  nou  marc  de  relació  amb les  oficines  de  farmàcia, 
promovent el paper del farmacèutic com a agent de salut i reconeixent els 
serveis que ofereix al ciutadà.
.  Fomentarem  la  implantació  de  serveis  assistencials  a  l’oficina  de 
farmàcia,  creant  una  cartera  de  serveis  de  l’oficina  de  farmàcia  amb 
interrelació amb el SISCAT.

PSC . Eliminarem el recàrrec d’un euro per cada recepta.
. Les empreses farmacèutiques són un baluard innegable de la indústria 
catalana, i alhora les oficines de farmàcia juguen un rol sanitari i social 
fonamental.
.  Es  recuperarà,  a  tots  els  centres  de  salut,  la  direcció  per  objectius 
(DPO),  essent  una  part  molt  important  de  la  retribució  variable  de  la 
remuneració dels metges, incorporant incentius al foment de l’ús racional 
dels medicaments com a criteri general de salut pública.
. Refermarem la política de concertació amb el sector farmacèutic que ha 
de rrespectar el model d’Oficina de Farmàcia a Catalunya, i evolucionar 
des d’un model de contractació basat en el pagament d'un marge sobre el 
producte  dispensat,  al  pagament  de  serveis  establerts  en  una cartera 
selectiva de serveis d’atenció farmacèutica.

PPC . Derogaremos la tasa conocida como “euro por receta” que pagan los 
catalanes en sus medicamentos, ya que con esta tasa los medicamentos 
en Cataluña tienen una doble tributación.
. Pondremos en marcha una plataforma de compras y de distribución de 
los medicamentos financiados a cargo del Instituto Catalán de la Salud en 
el ámbito hospitalario.

ICV .  Reducció  efectiva  de  la  despesa  farmacèutica.  És  en  el  camp  del 
medicament on més calen mesures de racionalització,  d'eficiència i  de 
simplificació.
.  Seleccionar els medicaments més idonis  a ser finançats públicament 
amb procediments públics i transparents.
.  Substituir medicaments, en la prescripció amb finançament públic,  per 
versions més barates i amb efectes terapèutics iguals.
. Establir els preus dels nous medicaments i el seu finançament a càrrec 
del SNS que tindrà relació amb el seu valor terapèutic.
.  El  SNS hauria  de comptar  amb un sistema propi  d’informació  sobre 
medicaments i terapèutica.  El sistema de salut ha de ser generador de 
coneixement  i  no  un  obedient  acatador  de  les  propostes  d'empreses 
productores i/o comercialitzadores.
. Mantenir una sistemàtica d’estudis, formació i recomanacions per tal que 
els  avenços  científics  i  tecnològics  amb  valor  terapèutic  contrastat  i 
diagnòstic afegit arribin amb rapidesa als pacients i als professionals.
. En els centres del sistema de salut  no ha d'estar permesa la promoció 
comercial.  Els  seus  continguts  fora  del  sistema  de  salut  han  d’estar 
sotmesos a un control estricte.



.  Establiment  de  Comitès  Fàrmaco-terapèutics  en  els  TS,  integrats  i 
liderats pels mateixos professionals,
. Suprimir els copagaments farmacèutics.
. Supressió de la taxa d’1 euro per recepta, que penalitza el fet de tenir un 
problema de salut i de complir una ordre mèdica encaminada a afrontar-lo 
de manera adequada.
.  S’aplicaran  mesures  per  reduir  el  percentatge  que  suposa  la 
dispensació  en  oficines  de farmàcia  sobre  la  factura  farmacèutica  del 
SNS  i  es  reformularà  el model  d'oficina  de  farmàcia  així  com  la 
racionalització del seu mapa de distribució (actualment molt superior a la 
mitjana europea).
.  Canvi  radical en les relacions del sistema sanitari  amb les industries 
farmacèutiques  i  tecnològiques,  per  guanyar  en  eficiència  i  qualitat  i 
reduir costos.

ERC . No aplicarem l’euro per recepta perquè significa un doble pagament per 
a Catalunya i grava especialment les persones grans i les que pateixen 
malalties cròniques.
. El registre de nous medicaments es farà en base a l’evidència científica 
del valor afegit que aportin.
. Es revisaran els medicaments que actualment estan finançats per tal de 
mantenir els que l’evidència científica determina de més efectivitat, utilitat 
terapèutica, eficiència i seguretat.
. Considerar el farmacèutic com a agent de salut del procés assistencial 
integrant-lo  en  les  tasques  de  detecció  de  patologies,  informació  de 
l’acompliment  dels  tractaments,  assessorament  al  pacient  i  seguiment 
d'efectes adversos. Les farmàcies han de ser agents de salut reals.

SI  Racionalitzar la despesa farmacèutica per evitar que continuï essent una 
partida massa elevada en el pressupost de sanitat, respectant la llibertat 
de  prescripció.  Cal  finançar  només  l’import  de  l’específic  (marca  o 
genèric) més barat a igualtat de dosi i presentació, i cal establir fórmules 
objectives  de  valoració  terapèutica  de  les  novetats  farmacològiques 
finançant, selectivament, en funció de la millora que reportin a l’arsenal 
terapèutic existent.

Ciutadans .  Fomentaremos  medidas  para  evitar  los  conflictos  de  intereses  de 
profesionales  sanitarios  con  las  compañías  farmacéuticas  mediante  la 
inclusión de una cláusula específica en los nuevos contratos laborales, 
apartando de las instituciones las comisiones fármaco-terapéuticas y los 
grupos de trabajo relacionados a los profesionales que tengan este tipo 
de conflicto de intereses.
. Mediante el fomento de las tecnologías de la información en la sanidad, 
reforzaremos el uso de genéricos que sean igualmente eficaces que los 
fármacos de marca.
. Implementaremos la dispensación por dosis exactas pautadas evitando 
comercializar una mayor cantidad de unidades de producto de las que el 
paciente necesita y estableceremos controles en la industria farmacéutica 
a tal efecto.
.  Promoveremos la  integración de la  oficina  de farmacia  en el  equipo 
multidisciplinar  del  centro  de  salud,  incentivando  el  desarrollo  de  la 
Atención Farmacéutica.

7. Infermeria.
CiU Reforçarem, en el context de l’autonomia de gestió, el paper essencial de 

la infermeria en el sistema sanitari, especialment en el desenvolupament



d’activitats de prevenció i promoció de la salut i en la nova orientació del 
sistema envers  les  malalties  cròniques,  on  desenvoluparan  una  tasca 
fonamental.

PSC Reforçar el lideratge infermer en el sistema sanitari.
PPC
ICV
ERC L’Atenció Primària ha d’augmentar el seu nivell resolutiu i ha de ser clau 

en la implementació del Pla Nacional d’Educació per a la Salut, essent 
fonamental el  canvi del rol  dels professionals,  bàsicament d’infermeria, 
tant pel que fa a aquest Pla com per a l’atenció a la cronicitat.

SI
Ciutadans

8. Noves tecnologies. Desburocratització. Evidencia 
científica.

CiU .  Generalitzarem  la  implantació  de  la  recepta  electrònica  i  la  història 
clínica compartida i impulsarem l’accés dels ciutadans a les seves dades 
mèdiques a través de la carpeta personal de salut. Donarem eines als 
professionals per a un seguiment proactiu i  més acurat dels pacients i 
instruments  als  ciutadans  per  a  una  comunicació  segura  amb  els 
professionals sanitaris.
. Reforçarem el paper de l’Agència d’Avaluació, Informació i Qualitat en 
Salut com a instrument generador de coneixement per facilitar la presa de 
decisions basades en l’evidència científica.
.  Promourem  la  integració  dels  sistemes  d'informació  i  les  TIC 
(tecnologies de la informació i les comunicacions) aplicades a la salut, per 
tal d’aprofitar totes les seves potencialitats en aquest àmbit, de manera 
que tinguin un efecte directe sobre la salut del ciutadà.
 . Impulsarem una incorporació de les tecnologies mèdiques basada en 
criteris d’efectivitat i eficiència d’acord amb un procés d’avaluació basat 
en el coneixement científic.

PSC
PPC
ICV . Extensió i confidencialitat de la Història Clínica Compartida de Catalunya 

(HCCC)  i  de  la  Recepta  Electrònica  (RE).  Extensió  fins  al  100 % del 
territori i dels centres (tant públics, com privats o mixtes) en la propera 
legislatura  de  la  HCCC,  (tant  pel  seu  ús  dels  professionals,  com per 
l’accés dels propis ciutadans i ciutadanes) i de la RE. Implantació, per a 
tots  els  seus  accessos,  del  sistema  de  seguretat  i  confidencialitat 
desenvolupat a la HCCC i disponible des de l’any 2009, però que no s’ha 
implantat suficientment per interessos de mercat i del conservadorisme 
corporatiu.
.  Potenciar  la  col·laboració  i  el  suport  als  clínics  i  informàtics 
desenvolupadors per tal  d’implantar i actualitzar els sistemes d’ajut a la 
prescripció.  Els  sistemes  d’ajut  ja  desenvolupats  i  els  que  es 
desenvolupin seran d’utilització obligada per part  dels centres signants 
del Codi Ètic i de lleialtat.
. Impulsarem un pacte sanitari estable que defineixi la cartera de serveis 
del  sistema  públic  basada  en  l’evidència  científica  i  en  la  màxima 
honestedat cap a l’usuari en què participin les forces polítiques, agents 
socials i professionals.

ERC .  Impulsarem  un  pacte  estable  entre  forces  polítiques,  socials  i 
professionals  que  defineixi  la  cartera  de  serveis  del  sistema  públic 
basada en l’evidència científica.



. Implementar la història única compartida en tots els nivells assistencials 
i socials i amb fàcil accés per als usuaris, amb la finalitat de no duplicar 
proves,  visites  i  fer  més  fàcil  la  coordinació  entre  tots  els  nivells 
assistencials  i  en  tot  el  territori,  alhora  que  serveix  per  millorar 
l’assistència sanitària.

SI Instauració de la historia clínica unificada, compartida i informatitzada (via 
web) per atot el país, accessible als àmbits públic i privat (això evitarà 
duplicitat de proves, agilitzarà les baixes, reduirà els circuits burocràtics i 
disminuirà les llistes d’espera). Cal considerar que la historia clínica és 
propietat  del  malalt  i  no del centre,  que està al  seu servei  i,  per tant, 
només es poden admetre reserves i limitacions al seu accés vinculades a 
la  propietat  intel·lectual  del  seus  autors.  Aquesta  historia  clínica  anirà 
amb targeta d’accés i codi en mans de l’usuari , el qual autoritzarà l’accés 
als professionals  que el  porten en casos determinats,  justificats  quan 
perilli la vida de l’usuari). Per fer això possible Catalunya ha de tenir la 
xarxa d’Internet ,és ràpida d’Europa a uns preus raonables, no abusius.

Ciutadans .  Impulsaremos  la  historia  clínica  compartida  como  mejora  de  la 
coordinación entre los servicios, de la toma de decisiones clínicas y del 
tiempo de respuesta de las mismas, respetando la ley de Protección de 
Datos y el derecho a la intimidad del paciente.
.  Crearemos  un  sistema  de  información  único  y  compartido  que  se 
accesible para el ciudadano y todos los agentes sanitarios, protegiendo el 
derecho que  la  ley  otorga al  usurario  como propietario  de  su historia 
clínica y adoptando medidas parta que los centros sanitarios respeten la 
obligación de custodia de dicha historia clínica.
. Posibilitaremos el acceso de los ciudadanos a la consulta de la historia 
clínica,  la  petición  de  consultas  y  la  comunicación  con  el  personal 
sanitario.

9. Coordinació entre nivells assistencials.
CiU . Impulsarem la progressiva integració funcional dels serveis de salut i 

social,  per  tal  de compartir  la  planificació,  la  compra i  l’avaluació  dels 
serveis per bé que hi hagi uns nivells assistencials ben diferenciats.
. Desenvoluparem alternatives assistencials més adequades i accessibles 
a les necessitats de cada pacient: llits de subaguts, hospitalització de dia, 
hospitalització domiciliària...
.  Promourem  la  col·laboració  amb  altres  recursos  assistencials  de 
caràcter social per oferir una atenció més integrada als pacients que ho 
requereixin.
 . Farem que l’atenció primària sigui més resolutiva, mitjançant la consulta 
directa  dels  seus  professionals  amb  els  especialistes,  l’accés  a 
tecnologies diagnòstiques o la  ràpida derivació a determinats recursos 
especialitats i, per tant, dotant els professionals de major autonomia de 
gestió.

PSC .  Pel que fa al pla sociosanitari de Catalunya, volem que integri serveis 
sanitaris,  socials  i  sociosanitaris  per  a  les  persones  amb  disminució 
d’autonomia personal, i atenció a la cronicitat, liderat des dels Centres de 
Salut i els serveis socials municipals sota el
control de professionals d’infermeria.
. Avançarem cap a un sistema coordinat entre serveis socials i salut, un 
sistema sociosanitari real, per millorar l’eficiència i la qualitat assistencial. 
Aquesta coordinació permetrà millorar tant la cartera de serveis com els 
costos econòmics i la situació dels



professionals.
. Pel que fa a l’atenció a les persones que pateixen un trastorn mental, 
prioritzarem els programes de Suport i Atenció al Trastorn Mental Greu, 
així com els programes de Salut i el programa de Suport a la Primària, 
l'ampliació de programes i serveis especialitzats de la xarxa sanitària i 
d'atenció social, un model d'inserció laboral que contempli les necessitats 
específiques en l'àmbit de la salut mental i el desplegament d'un model 
de  suport  i  de  programes  específics  per  als  infants  amb  necessitats 
educatives especials derivades de problemes de salut mental.

PPC Introduciremos, en el marco del Plan de Salud de Cataluña 2011-2015, 
nuevas medidas que  mejoren la vinculación de los equipos de atención 
primaria con los especialistas y profesionales de la salud y la atención 
social con el objetivo de asegurar una atención sanitaria eficaz.

ICV
ERC .  Desplegarem la coherència i  la coordinació en la provisió de serveis 

socials i de salut com un element clau en l’atenció a la ciutadania i per 
una atenció a les persones des d’una visió integral i holística i per iniciar 
la futura fusió dels departaments de Salut i d’Afers socials.
.  Un  nou  sistema  de  salut  i  social  amb  simplificació  d’estructures 
administratives  i  de  gestió,  gestionat  des  de  la  transparència,  la 
suficiència financera i l’eficiència, prioritzant l’atenció integrada i holística i 
amb  l’objectiu  que  totes  les  prestacions  de  salut  es  donin  de  forma 
coordinada i de col·laboració en tots els nivells.
.  Prioritzarà  la  integració  i  la  coordinació  de  l’atenció  i  dels  recursos 
(comunitària,  salut  pública,  atenció  primària,  salut  mental,  hospitalària, 
àmbit sociosanitari, acció social i logística) entre proveïdors d’un territori 
per a un correcte «contínuum assistencial» i una adequada utilització de 
la xarxa sanitària i social.
.  Impulsarem  els  equips  Programa  d’Atenció  Domiciliària  Equips  de 
Suport  (PADES)  com a especialitzats  en la  intervenció  en situació  de 
crisis, col·laborant de forma directa amb els gestors de casos d’Atenció 
Primària i  amb les Unitats Funcionals Interdisciplinàries Sociosanitàries 
(UFISS).
. Augmentarem el nivell resolutiu dels Equips Avaluadors Interdisciplinaris 
Ambulatoris i establirem sistemes de coordinació amb l’Atenció Primària, 
especialment  en  l’atenció  de  pacients  en  situació  de  crisi  i  en  el 
seguiment de pacients geriàtrics complexos. Desenvolupar un programa 
especial de prevenció, d’educació per a la salut i de detecció precoç de 
problemes i incapacitats de salut mental en les poblacions de risc i en la 
infància i adolescència, que actuarà en els dispositius no assistencials i 
assistencials, tant especialistes en salut mental com en l’atenció primària.
. La xarxa de Salut Mental serà sectoritzada, coordinada, interdisciplinària 
i integral en el territori.
.  L’atenció  serà  integrada  en  tots  els  nivells,  amb  responsabilitats 
unificades des de la prevenció fins a la rehabilitació, passant per l’atenció 
primària, especialitzada i l’hospitalització psiquiàtrica.
. Potenciarem la coordinació i l’accessibilitat entre dispositius de diferent 
nivell  per tal d’aconseguir unes correctes rutes assistencials i  així  tenir 
millors resultats en l’atenció i el tractament dels ciutadans.

SI
Ciutadans Potenciaremos los programas multidisciplinares, englobando la atención 

primaria, especializada y hospitalaria y las medidas de coordinación entre 
los  distintos  profesionales  implicados  (fisioterapeutas,  trabajadores 
sociales,  trabajadores  ocupacionales,  psicólogos,  técnicos  sanitarios...) 



en la atención al usuario del sistema sanitario.

10. Promoció de la salut, prevenció i activitats 
comunitàries.

CiU . Estendrem a tot Catalunya el programa “Pacient expert”, com a iniciativa 
d’èxit  per  a  l’expansió  de  l’autogestió  responsable  de  la  malaltia  i 
l’intercanvi de coneixements entre pacients.
. Fomentarem els coneixements i les actituds que facilitin l’adopció d’estils 
de  vida  saludables  especialment  en  el  cas  dels  col·lectius  més 
vulnerables.  En aquest  sentit,  fomentarem la promoció de la  salut  i  la 
prevenció de la malaltia,  prescrivint  des de l’àmbit  assistencial  activitat 
física,  dieta  mediterrània,  abandonament  del  tabac  i  hàbits  de  vida 
saludables.
.  Potenciarem  les  accions  comunitàries  de  prevenció  i  promoció 
adreçades als  factors  de risc  i  determinants  de salut  i  fomentarem la 
coordinació de l’Agència amb els serveis assistencials,  fonamentalment 
l’atenció primària.

PSC
PPC
ICV
ERC . Definirem i iniciarem la implementació del Pla Nacional d’Educació per a 

la Salut  que ha de significar  el principal eix de la política sanitària del 
Ministeri  de  Salut  i  Afers  socials,  i  que  ha  de  ser  forçosament 
multidisciplinari i transversal amb els objectius d’estimular i d’incorporar 
hàbits  saludables  de  vida,  consciència  de  cost  i  coresponsabilitat  per 
aconseguir, també en salut, un país d’excel·lència.
. Farem efectiva l’Agència de Salut Pública.
. Igualment fa coresponsable el ciutadà de la seva pròpia salut i, per tant, 
entén que ha de ser un subjecte actiu en la promoció de la salut.
. Un sistema en què es prioritzi la promoció d’hàbits saludables, en un 
país on el ciutadà sigui un subjecte actiu i capaç d’entendre i de decidir 
en responsabilitat sobre la seva salut.
. L’educació per a la salut serà un dels eixos principals i transversals del 
sistema.
.  El  Pla  Nacional  d’Educació  per  a  la  Salut  ha de significar  el  primer 
objectiu de la política sanitària del Ministeri. Mantindrem i fomentarem el 
Programa salut-escola als Instituts d’Ensenyament Secundari (IES) com 
un àmbit prioritari i bàsic en la promoció de la salut i com a element de 
difusió d’hàbits saludables de vida. Impulsarem polítiques de prevenció, 
entre d’altres, de la obesitat infantil, dels trastorns alimentaris, la iniciació 
a les drogues per part delsjoves, de la salut mental...
. Potenciarem al màxim la salut pública i les seves eines de promoció i 
protecció  de  la  salut  i  de  prevenció  de  la  malaltia  i  la  vigilància 
epidemiològica.  En  aquest  sentit,  desenvoluparem  l’Agència  de  Salut 
Pública de Catalunya, per tal que pugui implementar programes eficients 
de promoció de la salut i de millora de la qualitat de vida dels ciutadans i 
les ciutadanes de Catalunya.
.  Fomentarem  la  cultura  del  manteniment  de  la  salut  mitjançant 
l’alimentació i l’activitat física i la cura mental adaptada als diferents grups 
de població.
. Promourem la participació dels locals de lleure per tal que col·laborin en 
intervencions en l’àmbit de salut.

SI Donar  prioritat  a  la  prevenció  en  tots  els  nivells,  sobretot  a  l’atenció 
primària i a l’escola. Realitzarem campanyes d’informació en els centres 



d’ensenyament per als alumnes i per els mestres. Les campanyes tindran 
un contingut d’informació sanitària general i especifica sobre drogues i les 
seves conseqüències,  i  sobre els  trastorns  de la  conducta  alimentaria 
(com l’anorèxia i la bulímia) que afecten l’adolescència i sobretot dones.

Ciutadans

11. Formació, docència i recerca.
CiU . Potenciarem i facilitarem la formació continuada dels professionals de la 

salud per afavorir en tots els seus aspectes la carrera professional.
.  La  Generalitat  gestionarà  el  programa  de  formació  postgraduada 
d’especialistes (MIR i altres especialitats sanitàries).(EE)

PSC Ens comprometem amb el finançament del Pla de Recerca, innovació i 
activitat econòmica de Salut 2020, seguint l'estratègia europea. Catalunya 
ha de ser, planament, una Bioregió.

PPC
ICV El SNS hauria de comptar amb programes de formació continuada dels 

professionals  i  independents  dels  interessos  econòmics  privats.  De  la 
mateixa manera la formació dels professionals del SNS que s'ofereixi o 
es  financi per  la  indústria  farmacèutica  o  tecnològica  no  ha  de  ser 
acreditada.

ERC .  Promourem  polítiques  de  formació  continuada  dels  nostres 
professionals, fent que alhora valoritzi la seva participació en la formació 
dels estudiants en ciències socials i de la salut.
. Promourem polítiques de sensibilització dels professionals en matèries 
de  recerca  i  transferència  de  tecnologia.  Patrocinarem  estructures  de 
valorització de tecnologia en tots els centres sanitaris de cara a impulsar 
un sector biotecnològic.
. La manera de formar aquesta professió no és simplement suposant-li un 
alt  grau  de  vocació,  que  hi  és,  sinó  incentivant-lo  amb  un  bon 
reconeixement  professional,  una  retribució  econòmica  equiparable  a 
l’entorn  europeu,  amb  possibilitats  de  promoció,  de  formació,  de 
mestratge dignes.  I,  a  més,  a  aquest  professional  se li  han de donar 
possibilitats de desenvolupar habilitats d’emprenedoria no només en la 
seva tasca assistencial i educativa, sinó també en la tasca de recerca i 
desenvolupament.
.  Millorarem  la  formació  continuada  dels  professionals  del  sector, 
actualitzant-la  i  adequant-la  a  les  necessitats  a  què  s’enfronten 
diàriament.
.  El  Sistema Nacional  de Salut  i  d’Afers Socials  català ha d’incentivar 
l’excel·lència i ha d’estimular el desenvolupament professional, facilitant 
els  elements  necessaris  perquè  les  organitzacions  tinguin  capacitat 
d’innovació i recerca.
.  Cal  decidir  sobre  els  currículums  formatius  i  sobre  el  nombre  de 
professionals  i  d’especialitats  tant  d’infermeria,  mèdics,  com  d’altres 
professionals de l’àmbit de la salut, que s’han de formar anualment, amb 
una  oficina  de  planificació  i  estudi,  amb  comissions  d’especialitats  i 
d’altres professions vinculades amb salut.
.  Cal  regularitzar  la  situació  d’aquells  professionals  que,  per  diferents 
motius,  no han obtingut  la titulació d’especialistes,  amb un sistema de 
valoració just.
.  Promoure  decididament  l’impuls  en  R+D+I  i  d’un  sector  biomèdic 
adreçat a la promoció de la recerca i de la transferència de tecnologia 
entre els professionals.



. Crear una xarxa d’oficines de transferència de projectes oberta a tots els 
professionals  sanitaris  (investigadors,  metges,  infermeria,  tècnics, 
auxiliars,  administratius),  en col·laboració  amb els  Instituts de Recerca 
Sanitaris.
.  Incrementar  les  dotacions  econòmiques  per  impulsar,  promoure  i 
desenvolupar  la  recerca  i  la  formació  d’investigadors  en  l’àmbit  de 
l’Atenció Primària.
. La coordinació amb les entitats encarregades de definir els currículums 
docents dels postres professionals de la salut en vistes a incorporar les 
rotacions  internacionals  en  la  formació  de  postgrau  dels  nostres 
professionals sanitaris.
. La implicació de les autoritats acadèmiques pertinents de les nostres 
Facultats de les Ciències de la Salut en les decisions que en el terreny de 
la cooperació internacional el país vagi prenent, amb l’objectiu d’adaptar 
la formació de pregrau a unes polítiques de cooperació que poden tenir 
una incidència directa en el posterior desenvolupament professional dels 
alumnes.
.  Incrementar  la  formació  de  professionals  de  la  Salut  en  matèria 
afectivosexual  dins  dels  seus  currículums  acadèmics,  així  com  per  a 
qualsevol professional que en l’exercici de la seva tasca estigui relacionat 
amb aspectes dels drets sexuals i l’atenció a les persones.

SI Incrementar  la  inversió  en  recerca  biomèdica,  potenciant  els  actuals 
centres  capdavanters.  El  futur  del  nostre  país  és  l’economia  del 
coneixement, és a dir, la recerca aplicada, lligada i dirigida a la industria 
especialitzada.  La  recerca  ha  de  ser  permanentment  avaluada  i 
transparent.

Ciutadans .  Adoptaremos  medidas  para  coordinar  la  vinculación  de  los 
centros  sanitarios  con  las  universidades,  la  investigación  y  la 
industria,  fomentando  la  delimitación  clara  de  los  recursos  y 
atribuciones atribuidas a cada uno de ellos por parte del sector 
público.
.  Desarrollaremos  un  modelo  sanitario  que  potencie  la 
investigación, la docencia y la asistencia basada en la evidencia.


