
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
2015

PROGRAMES I PROPOSTES PER A L'ATENCIÓ
PRIMÀRIA DE SALUT

Informació extreta literalment dels programes dels partits i coalicions
publicats a les seves pàgines web.

1. Quadre resum. Referència específica a l’Atenció Primària.

Partit** Freqüència* Apartat propi

Junts pel Si 6 NO
PSC 5 NO
PPC 0 NO
Catalunya Si que es pot 23 SI
Ciutadans 6 SI
CUP 4 SI
UDC 2 NO

* Vegades que en el programa s’utilitza el terme atenció primària/centre de salut 
** Partits amb representació parlamentaria segons els resultats del 2012

2. Atenció primària com a porta d’entrada. Accessibilitat.
Junts pel 
Si

 Garantir de forma efectiva que cap ciutadà, amb independència de
la  seva  situació  legal  i  administrativa,  resti  sense  assistència
sanitària i farmacèutica per motius econòmics.

 Hi ha consens social pel que fa referència a impulsar un sistema
més integrat i centrat en la persona, que requereix que l’atenció
social i sanitària estigui integrada i coordinada també amb altres
aspectes que es relacionen amb les necessitats de les persones,
educatives,  mentals,  laborals,  superant  també  la  fragmentació
actual entre àmbits assistencials, que posarien l’atenció primària
comunitària com a principal entrada al sistema i base de l’atenció
integral a la persona.

 L’atenció  primària,  de  naturalesa  comunitària,  seria  la  base
d’aquesta atenció integral i la principal porta d’entrada al sistema
de salut i social català. 



PSC  Defensem un Sistema Nacional  de Salut  de finançament  públic
amb  garantia  d’accés  universal  i  basat  en  l’equitat  personal  i
territorial.  En  aquest  sentit,  impulsarem la  derogació  de  tota  la
legislació  estatal  que  retalli  la  universalitat,  l’equitat  i  l’accés  a
l’atenció sanitària i la prestació farmacèutica a la ciutadania.

PPC
Catalunya
Si que es 
pot

 Prestar  assistència  sanitària  de  cobertura  general  i  prestació
farmacèutica,  amb  càrrec  a  fons  públics,  i  facilitar  la  Targeta
Sanitària  Individual  (TSI)  a  tota aquella  persona que acrediti  la
seva residència a Catalunya mitjançant qualsevol mitjà de prova
admissible en dret, amb independència del seu empadronament i
del temps de residència a Catalunya. 

 Suprimir  els  prepagaments  farmacèutics,  taxes  sanitàries  i  de
serveis implantats els darrers anys i compromís de no imposició de
noves taxes com l’euro per medicament que, com s’ha demostrat,
signifiquen barreres d’accés al tractament.

 Fer de l’Atenció Primària i Comunitària l’instrument bàsic per a una
atenció global i integrada, propera a les persones i comunitats, que
sigui  la  porta  principal  d’entrada  al  sistema,  amb  dotació
pressupostària pròpia i suficient.

 Els sistemes sanitaris basats en l’AP són més eficaços i eficients,
obtenen més bons resultats en salut i tenen menys desigualtats i
costos sanitaris.

 Convertir el metge i la infermera de família en actors i coordina-
dors de tota l’atenció, des de l’atenció domiciliària als pacients que
més els necessiten fins a la participació en la gestió de les llistes
d’espera dels especialistes i en l' ingrés de pacients sense passar
per urgències. En poques paraules: recuperar la figura del metge i
la  infermera  de  capçalera  que  es  cuiden  d’una  població
determinada en totes les situacions vitals

Ciutadans  C´s defensa un sistema públic i universal de salut que garanteixi
l'accés  a  una  assistència  i  cobertura  sanitàries  eficients  i  de
qualitat  a  tots  el  espanyols  amb independència  del  seu lloc  de
residencia  com  un  dels  pilars  de  l'estat  social  i  de  benestar
espanyol.

 La regulació de la demanda no pot basar-se en el copagament.
Això  pot  suposar  una  barrera  d'accés  als  serveis  sanitaris  de
persones que realment els necessiten.

 Augmentarem el pressupost  de l'atenció primària per reforçar el
paper  de la  mateixa,  apropant  al  pacient  proves  diagnostiques,
consultes  especialitzades,  cirurgia  menor,  seguiment  domiciliari,
etc. cal desenvolupar una política de serveis basada en l'atenció
primària per atendre malalties cròniques i reduir hospitalitzacions.

CUP  Garantir el dret a la salut per a tota la població, la universalitat i 
l’equitat en l’accés. Eliminar les barreres d’accés a la sanitat per 
les persones amb menys recursos econòmics, revertir les 
situacions d’exclusió sanitària. medicaments.

UDC  Defensarem l’accés als serveis sanitaris a tota la població, 
complint amb el principi d’universalitat de la cobertura, tenint 
especial consideració als col·lectius socialment més fràgils.



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

Junts pel 
Si

 S’ha de potenciar  i  dotar  l’atenció primària de manera suficient
perquè  sigui  resolutiva,  alhora  que  vertebradora  dels  diferents
nivells assistencials i capaç d’afrontar els reptes de les malalties
de llarga durada i de l’envelliment de la població 

PSC  Aprovarem un Pla de Xoc de temps màxims d’espera garantits per
assegurar  la  qualitat  i  l’equitat  en  l’accés  a  tots  els  serveis
sanitaris, assegurant que els temps d’espera seran iguals per a
tota la població, independentment del lloc on visquin. 

PPC  Si vols gaudir del veritable dret a decidir, tens el nostre compromís
d’implantar un model de benestar on els ciutadans poden escollir
l’escola,  el  centre  mèdic  o  el  centre  residencial.  Les  persones
saben millor que l’administració el que els convé. 

 Si  estàs  en  llista  d’espera,  ens  comprometem  a  atendre’t  en
terminis  raonables,  prioritàriament  reforçant  els  mitjans
disponibles de la nostra sanitat pública. 

 Si ets usuari habitual de la sanitat pública, tindràs el dret d’una
segona opinió mèdica.

Catalunya 
Si que es 
pot

 Pla de xoc per reduir els temps màxims, recuperant les garanties
de temps màxim de 6 mesos fins que s’estableixin nous criteris
consensuats entre professionals, societats científiques, usuaris i
CatSalut. Amb transparència en la comptabilització i la gestió de
les llistes d’espera.  Reobertura de consultes, de llits i quiròfans
dels hospitals i centres d’atenció primària i especialitzada públics,
amb la finalitat de reduir les llistes d’espera per a les visites i els
catorze  procediments  garantits.  Tanmateix  prioritzar  que  els
procediments  garantits  es  realitzin  al  seu  centre  públic  de
referència amb la persona que l’ha visitat durant la seva malaltia i
en els terminis màxims fixats pel Departament.

Ciutadans
CUP  Actuar sobre les llistes d’espera mentre no s’elabori una nova 

disposició reglamentària d’accessibilitat al sistema de salut que 
derogui l’Ordre SLT/102/2015. Pla de xoc per reduir-les en un 
50%, reobrint els serveis tancats, quiròfans i llits que han deixat 
d’estar operatius. Es procedirà a dotar les plantilles de personal 
suficients per dur a terme l’objectiu amb èxit.

UDC  Reforçarem  el  dret  del  pacient  a  triar  metge/sa  i  infermer/a  a
l'atenció primària. 

4. Organització de l’atenció a les urgències.
Junts pel 
Si
PSC
PPC  Si has patit el col·lapse d’urgències, tens el nostre compromís que

a la primera reunió de govern aprovarem un pla de reordenació
d’urgències  i  una partida  extraordinària  per  aconseguir  la  seva
descongestió.

Catalunya 
Si que es 
pot

 Reobrirem serveis i assistència d’urgències als centres d’atenció 
primària.

 Pla de reordenació de l’atenció continuada per assegurar que tots 



els ciutadans tinguin el primer contacte amb serveis propis de 
l’atenció primària i no siguin atesos en serveis hospitalaris sense 
valoració prèvia de l’APS.

Ciutadans  Reforçarem el protagonisme, funcionament i resolució de l'atenció
primària  per  aconseguir  la  disminució  de  la  situació  actual  de
col·lapse de les urgències hospitalàries.

CUP  Els Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAPs) han de 
romandre oberts les 24h del dia, tots els dies de l’any.  

UDC

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

Junts pel 
Si

 Reconèixer  l’aportació  dels  professionals  al  sistema  i  a  la
confiança de la ciutadania i cercar fórmules per a la recuperació
de  les  condicions  de  treball  i  la  participació  en  la  gestió  i
governança dels centres.

 Consolidar els principis de transparència, avaluació i retiment de
comptes en tot el sistema sanitari i social.

PSC  Enfortirem la capacitat resolutiva de l’atenció primària per tal de
solucionar  a  nivell  d’ambulatori  el  major  nombre  de  patologies
possible.  

 Establirem  uns  paràmetres  comuns  de  qualitat  en  l’atenció
sanitària, amb objectius de transparència i de garantia d’igualtat
de resultats en salut de la ciutadania a nivell territorial. 

 Enfortirem  el  protagonisme  dels  professionals  sanitaris  i
garantirem  la  recuperació  de  les  seves  condicions  laborals  i
salarials. 

 Impulsarem un pla de lluita contra la precarietat laboral de tots els
i  les  professionals  del  sector  sanitari  que  inclogui  una  nova
planificació per als centres de salut amb la finalitat d’eliminar les
condicions laborals abusives, les jornades de 24h i els excessos
en la temporalitat.  Establirem un nou model retributiu per a tots
els professionals sanitaris, fixant una proporció màxima d’1 a 10
entre el sou més baix i el sou més alt i criteris retributius similars a
totes les institucions sanitàries finançades amb diners públics. 

 Establirem  un  sistema  comú  de  reconeixement  de  la  carrera
professional de tots els treballadors i les treballadores del sector
per  millorar  les  se-  ves  condicions  retributives  i  facilitar  la
mobilitat.

 Fomentarem  l’exclusivitat  dels  professionals  en  el  sistema
nacional de salut de Catalunya i la seva participació en la presa
de decisions clíniques i de gestió. 

 No permetrem la convocatòria de més concursos per gestionar
àrees bàsiques de salut. El nostre objectiu és que tota l’atenció
primària sigui de responsabilitat pública.

 Impulsarem un pla de xoc per posar al dia les instal·lacions i la
tecnologia dels centres de salut.

 Recuperarem i  enfortirem la  governança del  sistema de salut  i
impulsa-  rem  mesures  de  transparència  de  la  gestió  a  tot  el
sector.  Reforçarem  especialment  la  regulació  i  el  control  per
garantir  la  no  col·lisió  d’interessos  i  per  evitar  el  risc  de
desigualtats en el tracte entre centres o institucions sanitàries. 



 Establirem  l’obligació  del  retiment  públic  de  comptes  a  tot  el
sector: resultats econòmics i en salut, transparència i informació
de l’activitat, serveis, personal, pressupost i retribucions.

PPC  Si tens una mútua mèdica, podràs desgravar-te el 20% del seu
cost al tram autonòmic de la declaració de la renda.

 Si  ets  professional  sanitari,  veuràs  aprovat  un  Pla  de  Carrera
Professional  per  a cada nivell  professional,  on hi  haurà criteris
clars i transparents de promoció, trasllat i retribució.

Catalunya 
Si que es 
pot

 Cal  augmentar  el  percentatge  del  PIB  dedicat  a  sanitat  fins  a
nivells europeus, recuperar condicions de treball i de sou dignes
per als professionals dels serveis sanitaris, i a la vegada donar
eines per estalviar i redistribuir els recursos dels productes i de les
estructures més ineficients o hipertrofiades allà on més faci falta.

 Garantirem  les  substitucions  de  les  jubilacions  i  baixes  de
professionals  sanitaris  per  evitar  que aquestes no suposin  una
pèrdua global en la disponibilitat del personal sanitari necessari
per a garantir l’activitat assistencial. 

 Obrirem convocatòria de noves places d’oferta pública d’ocupació
a l’ICS, per a resoldre la precarietat i l’interinatge que actualment
pateixen  molts  treballadors  i  treballadores.  Gestionarem  les
borses de treball amb total transparència.

 Prendrem  les  mesures  necessàries  per  a  equiparar
progressivament  les  condicions  salarials  i  laborals  dels
professionals  de la  sanitat  catalana a  les  ràtios  mitjanes de la
Unió Europea. 

 Cal restablir la divisió d’atenció primària a l’ICS amb pressupostos
propis,  a  nivell  central,  i  de  totes  les  gerències  territorials.
Recuperar les juntes clíniques per disminuir el nombre de càrrecs
de gestió  a l’ICS i  canviar  el  model  gerencialista actual  per un
model  de  gestió  més  assistencialista,  traient  de  la  cadena  de
comanda- ment l’actual  pes de la  secció de Recursos Humans
(RRHH) i així retornar el control de les tasques als professionals
assistencials.

 Aturarem la fragmentació i desmantellament de l’ICS.
 No fer concerts amb entitats privades amb afany de lucre.
 Augment progressiu del pressupost destinat  a l’atenció primària

de salut (APS); compromís d’arribar al 17 % en l’exercici del 2016 
i al 25 % a mitjà termini. 

 Recuperació  de  personal  i  de  les  seves  condicions  laborals:
revisar  l’adequada dotació  de personal  en els  equips  d’atenció
primària (EAP) i assegurar la cobertura de personal per jubilació,
malaltia o vacances.  Establir  estratègies per millorar  l’estabilitat
laboral i disminuir la precarietat. Garantir al màxim la continuïtat a
l’atenció: que els ciutadans no canviïn contínuament de metge o
infermera de capçalera.

 Major autonomia de gestió de l’APS i dels equips en particular.
Blindar els pressupostos destinats a l’AP. Acabar amb la direcció
compartida de diversos EAPs que allunya els seus directors de la
realitat quotidiana. 

 Potenciar el lideratge de l’APS dins del sistema, començant per
augmentar  la  representativitat  i  poder  de  decisió  dels  seus
professionals (i no només dels seus gestors) en el disseny dels
programes i en els òrgans de govern, on hauria de tenir un rol



clarament  preeminent.  Buscar  mecanismes  de  participació  dels
professionals en les decisions de govern i gestió dels centres i
potenciar el lideratge de l’APS en la cura del pacient, amb major
capacitat de gestió dels processos assistencials en el propi àmbit i
de coordinació amb altres àmbits.

 Revisar el  sistema d’incentius (DPOS i  LEAN) basant-los en el
compromís, en l’avaluació i millora de la qualitat i en els resultats
en salut i no només en objectius economicistes. Dotar els EAPs
de major autonomia per decidir indicadors i objectius, de manera
que  cada  centre  pugui  prioritzar  en  funció  de  les  seves
necessitats,  mancances  i  punts  forts.  Incentivar  les  estratègies
innovadores i la participació activa en els processos de millora per
part dels professionals.

 Els Equips d’Atenció Primària han d’integrar metges de família,
infermeres,  psicòlegs  clínics,  metges  especialistes,  pediatres,
ginecòlegs, odontòlegs i serveis socials.

 Unificar proveïdors. Supressió de les EBAs i integració a l’ICS.
 Elecció  dels  càrrecs  de  meso  i  microgestió  per  part  dels

professionals assistencials i no assistencials del CAP.
 Control per part del professional d' almenys el 50 % de la seva 

agenda diària.
 Assegurar la transparència, equitat, universalitat, eficiència, auto-

nomia de gestió, avaluació independent.
 Avaluació  independent  i  amb  control  democràtic  amb

transparència  absoluta  de resultats  en salut  i  despeses,  i  amb
explicació dels resultats intel·ligibles per a la ciutadania.

Ciutadans  Establirem  les  condicions  laborals  i  salarials  mínimes  dels
professionals del sector,  equiparant-les a la mitjana dels països
europeus. Incrementarem incentius econòmics a la productivitat i
per fomentar la dedicació exclusiva al sector públic.

 Garantirem  la  suficiència  dels  recursos  humans,  la  seva
capacitació i qualificació per assegurar l'equitat a tot el territori de
Catalunya.

 Establirem incentius que permetin retenir els professionals en el
sector públic i en els diferents llocs de Catalunya.

 Farem  més  atractiva  econòmicament  i  socialment  la  carrera
professional tenint en compte els diversos nivells assistencials...

 Inclourem mecanismes  d'autonomia  de  gestió  professional  que
permetin  assumir  més  responsabilitats  als  professionals  en  la
gestió d ela demanda.

 Realitzarem canvis  en la  distribució percentual  de les  plantilles
entre sanitaris i no sanitaris així com en la formació de grau i en la
residencia.

 Descentralitzarem la contractació a nivell de centres.
 Incrementarem el paper dels professionals sanitaris en la gestió

del sistema i en la definició d ela cartera de serveis.
 Re orientarem els incentius al professionals per a la innovació i la

substitució  de  tractaments  i  proves  diagnostiques  obsoletes  o
antigues.

CUP  Situar la centralitat de la planificació en salut en l’Atenció Primària
i el seu rol preeminent en el Sistema Nacional de Salut. Aturar i
revertir  els  projectes  privatitzadors  de  la  gestió  de  l’atenció



primària. 
 Obrir un debat ampli i serè amb tots els agents del sistema 

sanitari per replantejar el model sanitari català, implicant 
especialment treballadores i usuàries. El Parlament de Catalunya 
ha d’obrir el procés per elaborar una nova Llei General de Salut 
de Catalunya o modificar l’actual LOSC per plantejar un model 
sanitari de titularitat, gestió i provisió pública. Caldrà plantejar que 
tot el personal del sistema tingui la consideració de treballadora 
pública, que negociarà les seves condicions laborals amb els 
responsables del sistema, amb 

 la conseqüent desaparició de les patronals privades pel que fa a
l’activitat pública

UDC  Defensarem el model actual de Sanitat Pública amb col·laboració
publico  privada.  La  col·laboració  amb  la  sanitat  privada  serà
sempre  amb  criteris  de  provada  necessitat  i  transparència  en
l'adjudicació de serveis.

 Treballarem per acabar amb la precarietat laboral dels 
professionals de la Sanitat Pública i regular les jornades de 
treball.

 Promoure formules d'autogestió en la prestació de serveis 
sanitaris de titularitat pública, amb total transparència i igualtat 
d'oportunitats per a tots els professionals sanitaris. 

 Establirem un marc retributiu per als professionals sanitaris 
equiparable a la mitjana dels Estats membres de la Unió Europea.

 Impulsarem la conciliació laboral per els treballadors de la Sanitat 
Pública. com un dels motors bàsics per avançar en el 
coneixement de les malalties i el seu tractament.

 Promourem la desgravació fiscal per a la subscripció de pòlisses 
d’assegurança privada d’assistència sanitària

6. Farmàcia i us racional dels medicaments.
Junts pel 
Si

 Garantir nous tractaments i estendre els programes de diagnòstic
ràpid que no són encara presents a tot el territori.

PSC  Impulsarem un consens en la selecció de medicaments entre les
diferents línies assistencials.

 Desenvoluparem polítiques sobre els medicaments basades en la
qualitat,  la  racionalització  de  prescripcions  i  el  seu  seguiment
eficient.

PPC  Si ets farmacèutic, ampliarem els serveis que pots oferir. Podràs
abastar,  administrar  i  controlar  vacunacions,  productes  per  a
residències  geriàtriques  i  medicaments  hospitalaris  de
dispensació  ambulatòria.  Tindràs  una  participació  activa  en
programes de prevenció sanitària. Així des bloquejarem també la
sanitat.  

Catalunya 
Si que es 
pot

 Aplicarem  mesures  per  reduir  el  percentatge  que  suposa  la
dispensació en oficines de farmàcia sobre la factura farmacèutica
del SNS i es re formularà el model d’oficina de farmàcia així com
la racionalització del seu mapa de distribució.

 Impedir  que  els  metges  obtinguin  beneficis  econòmics  o  de
qualsevol  altre  tipus  per  receptar  qualsevol  tipus  de  fàrmacs.
Inclosos els incentius DPO’s i LEAN.

 Reducció efectiva de la despesa farmacèutica. És en el camp del



medicament on més calen mesures de racionalització, d’eficiència
i de simplificació.

 El SNS ha de comptar amb un sistema propi d’informació sobre
medicaments i teràpies. Ha de ser generador de coneixement i no
un obedient acatador de les propostes d’empreses productores o
comercialitzadores. Mantenint una sistemàtica d’estudis, formació
i  recomanacions per tal que els avenços científics i  tecnològics
amb major  valor  terapèutic  contrastat  i  diagnòstic  afegit  arribin
amb rapidesa via professionals als pacients. 

 En els centres del sistema de salut no ha d’estar permesa la pro-
moció comercial. Els seus continguts fora del sistema de salut han
d’estar sotmesos a un control estricte. 

 Establiment  de  Comitès  Fàrmaco-Terapèutics  (CFT)  en  els
Territoris de Salut, integrats i liderats pels mateixos professionals,
que  seleccionin  els  medicaments  més  adequats,  elaborin  i
consensuïn guies terapèutiques, organitzin la formació continuada
dels seus professionals, coordinin la continuïtat assistencial entre
atenció primària i hospitals (prescripció induïda i altres problemes)
i estimulin l’avaluació de l’efectivitat  terapèutica i els efectes no
desitjats (farmaco- vigilància). 

Ciutadans  Fomentarem  mesures  per  evitar  els  conflictes  d'interessos  de
professionals sanitaris amb les companyies farmacèutiques..

 Potenciació de la farmàcia comunitària assistencial amb definició
de nous serveis professionals farmacèutics.

CUP
UDC  Donarem reconeixement la professionalitat dels farmacèutics com

a experts del medicament, per exercir aquest rol principal a l’hora
de dispensar-los, informar el pacient i  el  metge prescriptor dels
aspectes  rellevants  en  la  posologia,  les  contraindicacions  i  els
possibles efectes adversos.

7. Infermeria.
Junts pel 
Si
PSC
PPC
Catalunya 
Si que es 
pot

 Incrementarem la ràtio d’infermers/es per cada mil habitants per 
acostar-nos a la mitjana europea millorant així la qualitat de 
l’atenció. I desenvoluparem, amb la participació del sector, la 
regulació professional dins del sistema per als rols avançats 
d’infermeria i la pràctica de prescripció infermera.

 Convertir el metge i la infermera de família en actors i coordina-
dors de tota l’atenció,  des de l’atenció domiciliària  als  pacients
que més els necessiten fins a la participació en la gestió de les
llistes d’espera dels especialistes i en l' ingrés de pacients sense
passar per urgències. En poques paraules: recuperar la figura del
metge i la infermera de capçalera que es cuiden d’una població
determinada en totes les situacions vitals

Ciutadans
CUP
UDC



8. Noves tecnologies. Desburocratització. Evidència 
científica.

Junts pel 
Si

 Desplegar  la  historia  clínica  universal  en  els  diferents  nivells
assistencials, garantint privacitat i seguretat, així com informant i
vetllant  pels  drets  de  les  persones  en  relació  amb  la  seva
informació sanitària i social

PSC  Garantirem a la ciutadania l’accés a tota la informació sobre la 
seva salut, de manera clara i entenedora.

 Universalitzarem la recepta electrònica i la història clínica 
compartida a tots els nivells assistencials i a tots els centres de 
salut.

 Renovarem les cobertures del sistema sanitari, adequant-les al 
nou coneixement científic, les noves patologies i les noves 
necessitats de la societat.

 Reforçarem el paper de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària
de Catalunya (AQUAs) per tal de vetllar per la millora continuada 
de la qualitat de les polítiques de salut, i avaluar l’impacte en salut
de tecnologies, tècniques o productes sanitaris amb rigor científic.

PPC
Catalunya 
Si que es 
pot

 Sistema informàtic unificat: ECAP i història clínica disponible des
de qualsevol centre d’Atenció Primària Públic. No compartició de
l’historial mèdic amb cap altre centre privat.

 Reformulació  de  l’Agència  de  Qualitat  i  Avaluació  Sanitària
(AQuAS)  en  un  agència  realment  independent  d’avaluació
sanitària i de salut (inspirada en el reconegut NICE britànic). Per
facilitar  que  tots  els  centres  sanitaris  del  SISCAT,  i  molt
especialment  els  que  són  de  dependència  pública  i  presten
serveis directes a la ciutadania, tinguin iguals pautes de control i
avaluació  que  permeti  comparacions  unívoques.  Publicació
actualitzada  de  les  anàlisis  i  informes  de  AQUAS.  Sistema
d’informació integrat dels serveis sanitaris de finançament públic
amb interoperativitat de totes les dades. 

 Incorporació  als  sistemes  d’informació,  avaluació  i  control  de
dades i indicadors de resultats i processos que afecten no sols a
la qualitat i eficiència en termes de millora individual i immediata
de la salut de les persones sinó també als valors i  resultats en
equitat, ètica i cohesió social.

 Avaluació sistemàtica i normativa de “l’impacte en salut”, a totes
les  actuacions,  projectes  i  intervencions  que  suposin  una
afectació qualitativa o quantitativa dels determinants de la salut.
Elaborar  un protocol  per  preguntar  sobre com afecta qualsevol
política a la salut.

 Establir  un  sistema  rigorós,  àgil  i  independent  d’avaluació  de
noves tecnologies i  prestacions abans d’oferir-les en el sistema
públic  i  elaborar  un  catàleg  de  prestacions  basat  en  la  seva
efectivitat  i  eficiència.  Extensió fins al  100 % del territori  i  dels 
centres en la propera legislatura de la Història Clínica Compartida.

 Dret a la preservació de les dades personals i no cessió a entitats
privades. Aturar definitivament el projecte VISC+ com a projecte
de venda de les dades dels usuaris del sistema sanitari públic a
través d’una gestió externalitzada. Les dades del sistema sanitari
han de servir per a millorar el propi sistema, la prevenció de la
malaltia i l’atenció sanitària. Cap historial clínic del sistema sanitari



públic en mans de cap empresa privada.
Ciutadans  Implantarem i  estendrem la  utilització  de  les  tecnologies  de  la

informació i comunicació per a tot tipus de gestió de la demanda
incloent-hi alternatives a la visita presencial.

 Redefinirem la cartera de serveis basant-nos en l'evidencia.
 La priorització i  finançament d ela incorporació de tecnologies i

medicaments a la cartera de serveis es realitzarà en funció de la
seva efectivitat i la seva eficiència...

CUP  Aturar  els  projectes  com  el  VISC+  que  suposa  vendre  a  em-
preses  privades  dades  sanitàries  dels  pacients,  suposadament
anònimes. Des capitalitza la sanitat pública i minva el deure de la
seva planificació.

UDC  Impulsarem  l'ús  de  les  noves  tecnologies  en  salut,  amb  la
participació  dels  professionals  i  dels  pacients  i  familiars.  •
Continuarem avançant en la introducció de les tecnologies de la
informació i de la comunicació per millorar l’assistència i l'atenció
al  ciutadà,  amb la  seva implicació  i  esdevenint  més eficients  i
eficaços.

 Promourem una millora del sistema sanitari. En aquest sentit, 
promourem la participació dels ciutadans i pacients en 
organismes de decisió oficial i seguirem avançant en l’aplicació de
les tecnologies de la informació i la eliminació de tràmits 
administratius.

9. Coordinació entre nivells assistencials.
Junts pel 
Si
PSC  Promourem  una  atenció  a  la  salut  propera,  individualitzada  i

ràpida, adaptada a la persona i al seu estat de salut, i integrant
totes les línies assistencials per facilitar la continuïtat de l’atenció.

PPC
Catalunya 
Si que es 
pot

 Accés universal a les cures pal·liatives amb atenció domiciliaria i 
amb estreta relació amb l’Atenció Primària.

Ciutadans  L'atenció a la dependència està íntimament lligada amb l'atenció
sanitària. L'atenció primària ha de treballar en cooperació amb els
centres  d'assistència  social,  que  depenen  d'institucions  de
l'administració local,  i  que no son ni  apropiats ni  suficients per
aquests objectius.

CUP  Organitzarem la xarxa pública d’Atenció Primària per garantir els 
drets sexuals i reproductius de totes les dones amb 
independència del seu origen, edat, opció sexual i/o classe.

UDC

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

Junts pel 
Si

 Reforçar la salut pública amb impuls de les polítiques essencials
de prevenció, protecció i promoció de la salut.

 La prevenció de la malaltia, la protecció i promoció de la salut i la
millora de la qualitat de vida i el benestar de la persona serà l’eix
principal de tot el sistema.



 Amb l’objectiu d’estimular i d’incorporar hàbits saludables de vida,
consciència  de  cost  i  coresponsabilització,  és  necessària  una
agència  de  salut  pública  de  Catalunya  autònoma,  així  com
l’enfocament  de  salut  comunitària,  mitjançant  la  estreta
col·laboració  entre  els  serveis  d’atenció  primària  de  la  salut,
benestar social i salut pública, basant la seva activitat en l’acció
sobre  els  determinants  socials  de  la  salut,  i  sobretot  un  Pla
Nacional  d’Educació  per  la  Salut  multidisciplinari,  transversal  i
integral. Cal tenir present la salut en totes les polítiques i que el
ciutadà sigui coresponsable en la cura de la seva salut i qualitat
de vida.

PSC  Restablirem l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) 
com a instrument essencial per potenciar les polítiques de 
prevenció, seguretat ambiental i alimentària, control d’epidèmies i 
per desenvolupar totes aquelles altres competències del seu 
àmbit que millorin l’estat de salut present i futur de la població. 

 Crearem un Programa Integral d’Educació alimentària, per fer 
front al sobrepès i l’obesitat.  Reforçarem el paper de les oficines 
de farmàcia, amb un paper més actiu com a agents de salut en 
l’àmbit comunitari i com a portes d’entrada al sistema sanitari.

PPC
Catalunya 
Si que es 
pot

 Disminuir  la  medicalització  i  potenciar  l’atenció  comunitària  i  la
coordinació amb serveis socials.

 Salut a totes les polítiques. Cal fer un pas endavant i iniciar un Pla
d’integració dels serveis socials i de salut, per tal d’augmentar ex-
potencialment la qualitat, la seguretat i les eficiències tot millorant
la  coordinació  i  les  sinergies  en  les  actuacions  en  polítiques
socials,  comunitàries,  sanitàries  i  preventives.  En  base  als
diversos determinants de la salut i amb l’enfocament de “salut en
totes  les  polítiques”.   Restaurar  l’Agència  Salut  Pública  de
Catalunya (ASPCAT) amb les funcions de la Llei General de Salut
Pública  de  Catalunya,  retornant  la  personalitat  jurídica  a
l’ASPCAT, retirada per decret des de gener de 2014, per a poder
garantir que dóna compliment de totes les funcions que li atorga la
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. 

 Reforçar els programes de prevenció, promoció i protecció de la
salut.  Recuperació  dels  recursos  destinats  al  programa Salut  i
Escola

Ciutadans  Adoptarem mesures que tinguin per finalitat la reducció d'activitats
preventives  que  no  aporten  valor  assistencial  afegit  (revisions
mèdiques, revisions d'empresa, etc.) especialment en la mateixa
Administració..

 Adoptarem  politiques  que  impliquin  als  pacients  en  les  seves
pròpies cures , especialment en malalties cròniques, per implicar-
los també en la practica d'hàbits saludables, invertint en prevenció
i educació en salut

CUP  Encetarem el  diagnòstic  comunitari  participatiu  i  estratègies  de
comunicació  per  canviar  els  comportaments  en  salut,  amb
participació dels ens locals.

UDC  Desenvoluparem actuacions per conscienciar a la ciutadania de la
importància d'una millor utilització dels serveis sanitaris, com ara 
l’ús de les urgències, la freqüentació o els ingressos hospitalaris. 

 Prioritzarem la medicina preventiva, el diagnòstic precoç de les 



malalties i promourem hàbits saludables.
 Durem a terme un apoderament dels pacients i la ciutadania 

oferint eines d'informació i formació per a conèixer millor tant la 
pròpia malaltia, com el sistema sanitari en general.

 Impulsarem la prevenció a l’assistència primària per evitar l'inici 
en el consum de drogues, una prevenció dirigida sobretot als 
infants i als joves tot desenvolupant projectes en coordinació amb 
els departaments d'educació, cultura, benestar social i família per 
a la prevenció primària de consum de drogues.

11. Formació, docència i recerca.
Junts pel 
Si

 Mantenir la competitivitat dels nostres centres i instituts de recerca
i innovació.

PSC  Assegurarem  la  formació  continuada  als  professionals,  i  els
centres facilitaran l’exercici  de la docència i  la recerca per part
dels professionals sanitaris.

 •Apostarem  per  la  recerca  en  salut,  pel  seu  impacte  sobre  la
qualitat del sistema sanitari, com a motor econòmic i també com a
eix  fonamental  de  les  polítiques  de  salut  del  Govern:  —
Apostarem per una perspectiva integral de la recerca, recolzant el
seu  desenvolupament  en  àmbits  més  enllà  del  biomèdic:
infermeria,  fisioteràpia,  psicologia,  teràpia  ocupacional,  etc.  —
Promourem  la  innovació  en  el  camp  dels  nous  medicaments,
conjunta- ment amb un acord per al seu finançament que asseguri
el seu accés als pacients dins el sistema sanitari públic. — Farem
una  avaluació  crítica  del  valor  real  dels  nous  medicaments
respecte de les alternatives fora de patent.

PPC
Catalunya 
Si que es 
pot

 Incrementarem  la  inversió  pública  en  investigació  mèdica  i
terapèutica en els centres públics i recuperarem les competències
en recer- ca i els recursos perduts per les retallades.

 El SNS ha de comptar amb programes de formació continuada
dels  professionals,  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,  només  serà  acreditada  si  demostra  la  seva
independència i evidència cien- tífica útil per a la salut.

Ciutadans  Fomentarem i garantirem la formació continuada i la investigació
clínica.

CUP
UDC  Promourem la formació continuada dels professionals sanitaris a

càrrec de les institucions per a les quals treballen.
 Apostarem per la recerca i la innovació biomèdiques
 Promourem la formació continuada dels professionals sanitaris a 

càrrec de les institucions per les quals treballen. 
 Impulsarem la recerca dins de l’àmbit sanitari. Per exemple, 

potenciarem la recerca de les malalties poc freqüents i 
desenvoluparem accions per garantir una atenció adequada a 
pacients i familiars. També incrementarem els recursos en la 
investigació per tal de desenvolupar mesures preventives i de 
cura eficaç de les malalties.



Barceloma, setembre del 2015


