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AGRUPACIO                                : Salut 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut 

 

Pla de Govern:    2.Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de benestar, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans 

Pla Departamental: 6.Enfortir l'atenció especialitzada, posant el focus en la salut mental de la població, per aconseguir una atenció més accessible, 
resolutiva i transversal 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa: 
L'atenció especialitzada de salut és aquella a la qual s'accedeix bàsicament per referència de l'atenció primària de salut, per tal de continuar l'atenció i 
resoldre o orientar els casos que requereixen un abordatge des d'una especialitat determinada o bé un dispositiu específic. Així doncs, el programa 
respon a la necessitat d'atenció en aquest àmbit assistencial, el qual és complementari de l'atenció primària de salut i, juntament amb els serveis de 
salut pública, salut mental i sociosanitari, configuren el sistema integral de salut per atendre, de forma global, les necessitats de salut dels pacients i 
població en general. 
L'atenció especialitzada es troba en canvi permanent, per l'evolució del coneixement científic, els avanços tecnològics i la innovació organitzativa que 
permet explorar alternatives assistencials més adequades i eficients. Per tant, l'orientació del programa abasta tant la cobertura de la demanda 
d'atenció especialitzada com les línies de progrés per guanyar en resolució, qualitat i coordinació amb l'atenció primària de salut, d'acord amb les línies 
d'actuació del Pla de salut vigent de Catalunya 2016-2020. 
Així mateix, la revisió del model de contractació de serveis afavorirà una millor assignació dels recursos disponibles per orientar el sistema en aquesta 
direcció. 
 

Població objectiu: 
Conjunt de la població resident a Catalunya, d'acord a la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons 
públics per mitjà del Servei Català de la Salut. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 

Els serveis d'atenció especialitzada atenen el conjunt de la població a través dels recursos d'internament i a la comunitat del Sistema sanitari integral 
d'utilització pública (SISCAT). 
Cada any es produeixen més de 823.502 contactes d'hospitalització d'aguts, quasi 11 milions de visites a especialistes, 3 milions d'urgències i prop de 
910.000 sessions en hospital de dia en els hospitals d'aguts. En l'atenció sociosanitària es produeixen anualment 75.698 episodis d'atenció amb 
internament, uns 5.000 en hospital de dia i més de 59.000 per equips de suport a domicili. Els centres de salut mental atenen prop de 220.000 pacients 
a l'any que generen 1,4 milions de visites. La necessitat d'avançar en la integració assistencial per afavorir la continuïtat assistencial com també 
l'adaptació a les noves necessitats i demandes de la població porten a reformular el model assistencial d'atenció a les persones que orienti la 
reordenació de la cartera de serveis en els àmbits amb més oportunitats de millora en qualitat i eficiència. 
Les llistes d'espera a la sanitat pública catalana van experimentar una reducció del temps d'espera, del volum de pacients i dels temps d'accés al 
quiròfan, a una prova diagnòstica o a una consulta externa, durant el període de vigència del Pla integral per a la millora de les llistes d'espera 
desplegat a Catalunya. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya. 
 

Missió 
Garantir a la ciutadania resident  a Catalunya una atenció de salut de qualitat, equitativa, accessible, resolutiva i integrada per part dels serveis 
d'atenció especialitzada i en col·laboració i suport amb l'atenció primària de salut, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població i 
millorar el seu estat de salut, amb la màxima eficiència possible. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1) 

 
1. Desplegar el nou model i sistema de pagament d’atenció intermèdia (atenció sociosanitària) i de l’atenció a la salut mental i addiccions de 

Catalunya 
 2. Desplegar el Pla estratègic d’atenció especialitzada geriàtrica i pal·liativa 
· Potenciar les Xarxes d'unitats d'expertesa clínica en malalties minoritàries, els Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) i la integració en les 
diferents European Reference Networks (ERN) (OE6.2) 
 1. Increment del percentatge de CSUR localitzat a Catalunya 
· Incrementar el pressupost de la xarxa de salut mental a AE (OE6.3) 
 1. Reduir el temps d’accés als serveis de la xarxa de salut mental 
· Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics a l'atenció especialitzada, per tal de millorar les 
condicions de treball dels professionals i l’atenció a la ciutadania (OE6.4) 
 1. Creació i ampliació de nous centres d’atenció intermèdia al SISCAT 
· Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció 
especialitzada (OE6.5) 
 1. Reforçar la gestió i la compra eficients del medicament mitjançant el desenvolupament de proves pilot 
 2. Reforçar la gestió i la compra eficients del medicament mitjançant el desenvolupament de proves pilot 
 3. Crear la guia farmacoterapèutica en l’àmbit de residències geriàtriques 
· Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6) 
 1. Ordenar l'alta complexitat per fer-la més competitiva i eficient. 

 
2. Potenciar els recursos alternatius a l'hospitalització convencional d'atenció intermèdia, atenció a l’entorn domiciliari i salut mental 

comunitària. 
 3. Potenciar els serveis orientats a l'atenció a la complexitat i malaltia crònica avançada en l'àmbit hospitalari d’aguts, sociosanitària 

 
4. Enfortir l’orientació comunitària i proactiva dels serveis de salut mental per aconseguir la recuperació i la inserció social de les persones amb 

trastorns mentals greus 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2019 2020 2021 2022 

  
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge d'hospitalitzacions evitables % OE6.6    16,00   

2. Reducció de les hospitalitzacions urgents relacionades amb 
MPOC i ICC 

% OE6.6    4,00   

3. Urgències hospitalàries ingressades % OE6.6    10,00   

4. Aprovar i desplegar el pla estratègic d'atenció geriàtrica i 
pal·liativa especialitzada (Atenció intermèdia) 

Sí(1)/No
(0) 

OE6.1    1,00   

5. Desenvolupar la nova cartera de serveis de l'atenció 
geriàtrica i pal·liativa especialitzada (Atenció intermèdia) 

Sí(1)/No
(0) 

OE6.1    1,00   

6. Percentatge de CSURS a Catalunya acreditats a tota 
Espanya 

% OE6.2    33,00   

         

         

         

         

         

         
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 3.497.567.729,40 

2 Despeses corrents de béns i serveis 3.057.480.418,18 

3 Despeses financeres 22.532.674,97 

4 Transferències corrents 13.862.070,00 

6 Inversions reals 480.614.281,07 

7 Transferències de capital 53.365.267,66 

8 Variació d'actius financers 978.996,00 

9 Variació de passius financers 37.847.259,17 

Total despeses 7.164.248.696,45 
 

Llocs de treball pressupostats del programa 69.006 
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AGRUPACIÓ                                : Salut 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut 

GESTOR DE PROGRAMA          : 7785. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Subsector:  CONS. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2019 2020 2021 2022 

 
Real Real Previst Previst 

1. Altes d'aguts Nombre OE6.6 33.906,00 31.436,00  33.000,00  

2. Cirurgia programada Nombre OE6.6 5.864,00 4.331,00  5.600,00  

3. Cirurgia major ambulatòria (CMA) Nombre OE6.6 9.069,00 7.122,00  9.000,00  

4. Transplantaments renals Nombre OE6.6 124,00 113,00  125,00  

5. Altes psiquiatria Nombre OE6.6 2.871,00 2.802,00  2.950,00  

        
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Incrementar l'eficiència de la institució per a garantir la sostenibilitat. 
2. Ajustar l'activitat global a la contractada pel CatSalut. 
3. Incorporar al pacient en la definició i avaluació dels processos assistencials. 
4. Digitalització de processos assistencials. 
5. Incrementar la virtualització de l’assistència desenvolupant un nou model d’atenció dels professionals. 
6. Desenvolupar el model d’atenció intermèdia amb els proveïdors del territori per que faciliti l’atenció de l’hospital d’aguts. 
7. Implementar el pla d’atracció i retenció de talent professional. 
8. Implementar els nous rols avançats d’infermeria. 
9. Incrementar l'activitat quirúrgica per assolir els nivells d’activitat d’abans de la pandèmia. 

10. Obtenció del finançament per les fases II i III del Nou Hospital del Mar. 
11. Implementar el Pla estratègic 2021-2025 amb patró ODS. 
12. Posada en funcionament el nou grau de medicina conjuntament amb la UPF. 

  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 223.064.041,17 

2 Despeses corrents de béns i serveis 171.701.712,02 

3 Despeses financeres 762.558,13 

4 Transferències corrents 346.369,69 

6 Inversions reals 10.800.000,00 

7 Transferències de capital 0,00 

8 Variació d'actius financers 0,00 

9 Variació de passius financers 2.625.000,00 

Total despeses 409.299.681,01 
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 3.993 


