
PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS AL
PARLAMENT DE CATALUNYA 2012. 

PROPOSTES DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ RESPECTE A
l’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

COMPARACIÓ AMB LES ACCIONS DE GOVERN
A JULIOL DE 2015

S’han  identificat  34  propostes  electorals  relacionades  amb  l’Atenció
Primària de Salut que s’han extret literalment del Programa electoral de CiU
2012

Tal  com fan mitjans de comunicació de diversos països es pretén  analitzar
l’acompliment o no de les propostes electorals del Govern de la Generalitat
respecte a l’Atenció Primària de Salut.

Les 34 propostes identificades s’han classificat en 4 categories: acomplert, en 
progrés, estancat i incomplet. Es presenten agrupades en funció de 10 apartats
tal com recollia el document del FoCAP Eleccions al Parlament de Catalunya
2012. Programes i propostes dels partits parlamentaris elaborat prèviament
a les eleccions i disponible a: 
https://focap.files.wordpress.com/2012/11/eleccions-al-parlament-de-catalunya-
2012-ap-focap.pdf 

 
Març 2011 Acomplert En progrés Estancat Incomplet Total
Propostes 2 10 10 12 34

% 5,9% 29,4% 29,4% 35,3% 100 %

A continuació es presenta el detall de les 34 propostes electorals de CiU i el 
nostre comentari sobre el seu grau d’acompliment.

https://focap.files.wordpress.com/2012/11/eleccions-al-parlament-de-catalunya-2012-ap-focap.pdf
https://focap.files.wordpress.com/2012/11/eleccions-al-parlament-de-catalunya-2012-ap-focap.pdf
http://convergents.cat/sites/default/files/documents/programa-ciu.pdf
http://convergents.cat/sites/default/files/documents/programa-ciu.pdf


1. Atenció primària com a porta d’entrada. Accessibilitat.
Programa
Electoral 
2012

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.

Estancat No  estan  estesos  els  programes  de  prevenció,  en  bona  part  per  la
pèssima política de recursos humans pel que fa a infermeria d’atenció
primària (veure punt 6).
S’ha fet molt de soroll amb el programa d’atenció a crònics però no en la
direcció adequada que es proposava: a través de l’atenció primària. En
molts  llocs  han  aparegut  dispositius  específics  que  malmeten  la
longitudinalitat de  l’atenció:
https://focap.wordpress.com/2015/01/15/capcaleres-sense-llits-i-aviat-
sense-malalts/ 

Programa
Electoral 
2012

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. 

Incomplet Continuem amb un model reactiu on es dedica la major part del temps
dels professionals a l’atenció a la demanda dels pacients a la consulta.
Dotar de pocs recursos, precaritzar i retallar de forma rellevant l’atenció
primària  de  salut  no  ho  facilita:
https://focap.wordpress.com/2015/07/21/atencio-precaria-mapejant-la-
precarietat/ 

Programa
Electoral 
2012

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.

Incomplet  No sols no s’ha posat l’atenció primària de salut al centre, sinó que se
l’ha anat menystenint, fins i  tot en els pressupostos de la Generalitat:
https://focap.wordpress.com/2014/12/29/lhivern-de-latencio-primaria-en-
un-sistema-sanitari-en-crisi/ 

Programa
Electoral
2012 

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. 

Acomplert Aquest és un dels objectius més acomplerts de tot el programa, 
novament en clara contradicció amb posar “l’atenció primària al centre 
del sistema de salut”.

Programa
Electoral 
2012

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.

En 
progrés

 Encara que no és generalitzat, s’ha començat a ofertar el servei “La 
meva salut”.
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2. Compra de serveis per AP. Elecció de centre. Temps màxim 
d’espera

Programa
Electoral 
2012

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

Incomplet Les llistes d’espera han empitjorat. La seva gestió segueix depenent
del centre hospitalari i sovint la priorització (en els centres públics) és
econòmica (qui pot pagar accedeix abans a la prova complementària o
la intervenció. Ha empitjorat l’accessibilitat a l’atenció primària de salut.

3. Organització de l’atenció a les urgències.
Programa
Electoral 
2012

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).

Incomplet La situació és molt heterogènia al territori.
No  s’ha  recuperat  cap  dels  punts  d’atenció  continuada  que  es  van
perdre  (sense  planificació)  durant  l’anterior  legislatura.  En  algunes
comarques  l’hospital  continua  sent  la  única  porta  d’entrada  per
urgències  des  del  tancament  dels  Punts  d’Atenció  Continuada.  Les
últimes dades de la Central de Resultats (2014) constata que el 67% de
les urgències hospitalàries (inclou hospitals i CUAP són de nivell 4 i 5
subsceptibles de ser atesses en l’AP)
En  molts  casos  no  es  compleix  la  isocrona  de  30  minuts  entre  el
dispositiu d’urgències i els CAP de la seva àrea d’influència.
La poca intenció de promoure que l’atenció continuada es presti  pel
servei més eficient és el pobre paper que se li dona a l’atenció primària
fins i tot en els vídeos promocionals:  https://www.youtube.com/watch?
v=vYGl9hM9Qo4 

Programa
Electoral 
2012

Reforçarem la integració del SEM i dels recursos de transport sanitari
en el  SISCAT com a element cohesionador  i  d’equilibri  territorial  del
sistema.

Estancat El SEM segueix essent un servei que, més enllà de la seva natural 
funció d’atendre emergencies segueix sovint assumint funcions de porta
d’entrada. El concurs del transport sanitari, adjudicat al gener de 2015 
està sota investigació judicial.
http://www.economiadigital.es/cat/notices/2015/03/la-privatitzacio-del-
transport-sanitari-catala-un-misteri-de-2.000-milions-69118.php

Programa
Electoral 
2012

Avançarem en la introducció de mecanismes de coordinació com el 
Codi ictus, el Codi infart i el Codi politraumàtic, que tan bons resultats 
obtenen.

Acomplert Han millorat els resultats d’efectivitat clínica que fan referència al codi
infart  i  al  codi  ictus.  D'aquesta manera,  els  pacients amb codi  infart
atesos en menys de 120 minuts han passat de ser el 59,3% l'any 2010
al 65,4% el 2013. Pel que fa al codi ictus, ha millorat en 4 minuts el
temps transcorregut entre l'entrada del malalt a urgències i la inserció
de l'agulla per a la trombòlisi venosa (ara és de 51 minuts) (Central de
resultats 2013)
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4. Gestió de l’atenció primària. Participació dels professionals. 
Transparència.

 Programa
Electoral 
2012

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.

En
progrés

La manca de pressupost ha anat endarrerint l’acreditació dels equips. No
s’està  dotant  els  equips  dels  recursos  suficients  per  a  fer  un  procés
d’acreditació  constructiu  i  útil.  Hi  ha  molts  equips  acreditats.  Una  altra
qüestió és com s’ha fet aquesta acreditació, ja que no s’ha aprofitat per fer
un treball en qualitat i pedagogia.

Programa
Electoral 
2012

Afavorirem la participació sistemàtica del coneixement professional en la
planificació i l’avaluació del sistema sanitari. 

Incomplet No s’ha realitzat cap acció efectiva en aquest sentit. La participació dels
professionals amb la implantació dels UGAPS s’ha vist afectada en molts
equips donada la verticalitat autoritaria de les direccions i els criteris de
gestió mercantilista. 

Programa
Electoral 
2012

Assegurarem la participació dels professionals en la pressa de decisions
basades en el criteri clínic.

Incomplet No s’ha realitzat cap acció efectiva en aquest sentit
Programa
Electoral 
2012

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.

En
progrés

Els resultats es fan públics gairebé 1 any després de tancar l’exercici que
s’analitza.
Falten indicadors que avaluïn tota la  complexitat  del treball  de l’atenció
primària.



5. Farmàcia i us racional dels medicaments.
 Programa
Electoral 
2012

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.

En
progrés

S’han  realitzat  algunes  accions  en  aquest  sentit.
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professi
onals/medicaments_farmacia/catsalut_industria/forumdes2013v3.pdf

Programa
Electoral 
2012

Impulsarem un partenariat entre l’administració i la indústria farmacèutica
que permeti crear un marc estable de relació, col·laboració i interacció.

En
progrés

Reunions  realitzades  al  2013-2014  per  establir  sinèrgies.
http://www.correofarmaceutico.com/2014/02/06/al-dia/profesion/cataluna-
administracion-industria-quieren-trabajar-juntos-2014

Programa
Electoral 
2012

Orientarem la  prestació  farmacèutica  cap  a  la  cronicitat  i  l’obtenció  de
resultats en salut.

En 
progrés

Forma part del pla de salut. La SPD gairebé està implantada a totes les
farmàcies. No tenim coneixement de com es valoren els “resultats en salut”

Programa
Electoral 
2012

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.

En
progrés

S’han  realitzat  algunes  accions  en  aquest  sentit.
http://www.gecofarma.catsalut.cat/cat/qui_som-
introduccio.html#.VavfKKTtmko , i també jornades de farmàcia.

Programa
Electoral 
2012

Promourem els acords de risc compartit amb la indústria farmacèutica.

En
progrés

Segons el correo informativo, hi ha hagut reunions en aquesta línia que
permetràn  concretar  acords  de  risc  compartit  en  oncologia.
http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/farmacia-
medicaments/proveidors-del-medicament/catsalut-industria/

Programa
Electoral 
2012

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.

En
progrés

Veure punt següent.

Programa
Electoral 
2012

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.

En
progrés

Es refereix al paper de les farmàcies com a agents de salut i al seu 
possible paper assistencial. Programes pilots com detecció Ca Colon i 
prova ràpida VIH que s’han realitzat a diferents regions (Tarragona, Reus, 
Girona, Bcn). Pacient crònic complex i MACA, realització i seguiment 
SPD.http://www.academia.cat/files/425-5029-DOCUMENT/Dalmases-055-
18juny2013.pdf. De fet, marca altres escenaris futurs en aquesta cartera 
de serveis com: maneig de simptomatologia de baixa i molt baixa 
complexitat, promoció de la salut i prevenció de la malaltia, processos 
clínics integrats (tots dins del pla de salut 2011-2015).Punts 2.1 i 3.
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6. Infermeria.
Programa
Electoral 
2012

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.

Incomplet Quatre realitats han condicionat molt aquest punt:
- La pèrdua de professionals d’infermeria a atenció primària

de  salut  (i  la  seva  precarització  laboral),  agreujada  per  la
realització  d’un  concurs  de  trasllat  des  d’hospitals  a  atenció
primària.

- La orientació del Govern i de la Conselleria als aspectes
individuals  de la  salut  (factors  de  risc,  malaltia,  responsabilitat
individual) i no als condicionants socioeconòmics

- La  orientació  de l’atenció  a  crònics  no  centrada en les
infermeres  de  cada  EAP  (amb  aparició  de  rols  específics
d’infermeres dedicades a aquestes tasques)

- La manca d’autonomia de gestió dels EAPs
Tot plegat ha provocat la impossibilitat de que s’avancés en aquest punt:
és impossible assumir tasques de prevenció i promoció si es centren els
esforços  en  l’atenció  individual,  amb  pocs  professionals  i  amb
heterogeneïtat de la seva formació. El programa d’atenció a crònics no
s’ha aprofitat per a donar més importància al paper d’infermeria: s’han
creat  nous  rols  (innecessaris)  i  s’ha  orientat  més  a  compliment
d’objectius de registre que a una veritable reorientació de les tasques
d’infermeria.



7. Noves tecnologies. Desburocratització. Evidencia científica.
Programa
Electoral 
2012

Generalitzarem la implantació de la recepta electrònica(RE) 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.

Estancat La RE s’ha implantat al 100% dels EAPs (però el seu grau d’implantació 
ja era molt alt prèviament) i en un percentatge alt d’hospitals (la única 
dada accessible és del 2013: 97% hospitals, 35% salut mental). Però el 
seu ús és molt generalitzat a l’atenció primària i molt heterogeni a 
l’atenció secundària. A més, com era de preveure (i no s’ha aplicat cap 
criteri) comencen a sorgir disfuncions pel fet de que no hi hagi un 
element coordinador (metge de família) de la prescripció: canvis i 
duplicitats de medicació, diferents criteris...
La història clínica compartida té una situació similar: accés fàcil a les 
dades d’atenció primària, accés irregular a les d’atenció secundària.
S’ha avançat en el disseny de la carpeta personal de salut, però a la 
realitat molt pocs ciutadans se’n beneficien. A més, una de les seves 
qualitats (que els ciutadans controlin qui accedeix a la seva història 
clínica) està totalment escapçada, ja que sols dona dades d’accés a 
HCcompartida (i no a la e-CAP o altres dispositius d’història clínica).
No s’ha fet res en el sentit de donar “eines als professionals” per a un 
seguiment proactiu, ni “instruments als ciutadans” per a comunicar-se 
amb els professionals

Programa
Electoral 
2012

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.

Estancat No s’ha avançat gens en la creació d’una veritable agència avaluadora 
similar a les d’altres països. És bona, però poc publicitada, la iniciativa 
Essencial. L’AQUAS ha estat en els darrers mesos molt centrada en el 
discutit projecte VISC+.

Programa
Electoral 
2012

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.

Incomplert No coneixem cap avenç en aquest sentit.
Programa
Electoral 
2012

. 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.

Estancat No s’ha avançat gens en la creació d’una veritable agència avaluadora 
similar a les d’altres països. És bona, però poc publicitada, la iniciativa 
Essencial. L’AQUAS ha estat en els darrers mesos molt centrada en el 
discutit projecte VISC+.



8. Coordinació entre nivells assistencials.
Programa
Electoral
2010

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.

Incomplet En la nostra experiència no hem vist cap procés d’integració entre 
serveis socials i de salut. La coordinació continua essent de professional 
a professional 

Programa
Electoral 
2012

Desenvoluparem alternatives assistencials més adequades i accessibles
a les necessitats de cada pacient:  llits de subaguts, hospitalització de
dia, hospitalització domiciliària...

Estancat Segueix més o menys igual. Les decisions sobre quina és l’assistència 
hospitalària més adequada a cada pacient la segueix prenent el propi 
hospital, sovint al servei d’urgències, sense participació de l’AP. Els 
hospitals de dia, generalment només s’hi pot accedir si el pacient ja ha 
estat visitat amb anterioritat al mateix hospital. Això limita molt el benefici 
per a malalts grans, portats a l’AP i que necessiten un atenció curta per 
una descompensació. Aquests pacients han de passar per urgències. 
El programa d’atenció a la cronicitat no ha resolt aquest problema. Les 
infermeres d’enllaç estan sotmeses als criteris de l’hospital. Segons el 
programa el paper de l’AP havia de ser més important

Programa
Electoral 
2012

Promourem la col·laboració amb altres recursos assistencials de caràcter
social  per  oferir  una  atenció  més  integrada  als  pacients  que  ho
requereixin.

Incomplet No coneixem cap iniciativa en aquest sentit
Programa
Electoral 
2012

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.

Estancat Hi  ha  hagut  alguna  millora  en  la  consulta  als  altres  especialistes
mitjançant  els  correu  electrònic,  però  encara  és  dificultós.  L’accés  a
tecnologies diagnòstiques és més o menys igual. La ràpida derivació la
podem fer, però la resposta no acostuma a ser ràpida. Un TC urgent per
sospita  de  neoplàsia  pot  tardar  un  mes,  el  pacient  acaba  al  servei
d’urgències.  La resolució de l’AP depèn sovint  de la resposta d’altres
serveis,  com són  els  de  diagnòstic  per  la  imatge.  No  s’ha  pres  cap
mesura efectiva per  a dotar  els  professionals  de major autonomia de
gestió. 



9. Promoció de la salut, prevenció i activitats comunitàries.
Programa
Electoral
2010

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.

Estancat El programa pacient expert no ha demostrat la seva efectivitat per ser 
aplicat de manera generalitzada. S’ha intentat que cada equip fés un 
programa amb una patologia específica. Als equips s’ha vist com una 
imposició sense saber massa bé per a què servia i creiem que s’ha 
portat a terme en pocs EAP.

Programa
Electoral 
2012

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.

Estancat Els equips hem anat fent allò que hem fet sempre des de les consultes. 
La manca de personal i la discontinuïtat fan difícil treballar mes enllà de 
l’assistència a la demanda

Programa
Electoral 
2012

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.

Estancat Molt  poques  activitats  comunitàries,  a  excepció  d’algunes  iniciatives
locals.
A destacar el  PINSAP i  el  COMsalut  però d’implantació a molts pocs
equips i sense dotació de recursos  

10. Formació, docència i recerca.
Programa
Electoral
2012

Potenciarem i facilitarem la formació continuada dels professionals de la
salud per afavorir en tots els seus aspectes la carrera professional.

Incomplet Els equips tenen menys hores per fer formació. No hi ha independència 
de la indústria 

Programa
Electoral
2012

La Generalitat gestionarà el programa de formació postgraduada 
d’especialistes (MIR i altres especialitats sanitàries).(EE)

Incomplet No s’ha avançat en aquest sentit


