
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

ACORD GOV/210/2021, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de salut de Catalunya 2021-2025.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, regula el Pla de salut de Catalunya com a
l'instrument indicatiu i el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut dins de
l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, amb una vigència quinquennal. L'article 64 d'aquesta mateixa Llei
estableix que correspon al Departament de Salut formular els criteris generals de la planificació sanitària i fixar
els objectius i els nivells de salut a assolir com a conseqüència de les polítiques que s'inclouen en el Pla de
salut de Catalunya.

Així doncs, el Pla de salut de Catalunya formula els objectius de salut i les estratègies de salut i accions
prioritàries que s'han de dur a terme per millorar la salut de la població i en defineix els indicadors d'avaluació.
El nou Pla de salut 2021-2025 encara el repte d'avançar en la transformació del sistema de salut adoptant una
visió més estratègica. També orienta la lluita contra les desigualtats socials, atès que són causa de problemes
de salut i posa l'accent en la necessitat de desenvolupar polítiques amb una mirada interdepartamental i
intersectorial.

En l'elaboració del Pla de salut de Catalunya 2021-2025 s'ha respectat el procediment establert en la Llei
d'ordenació sanitària de Catalunya. Atès que l'Avantprojecte de Pla ha estat vist pel Consell de Salut de
Catalunya i aprovat pel Comitè de Direcció del Servei Català de la Salut, correspon al Govern aprovar el Pla, en
compliment del que estableixen els articles 9 i 62.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de
Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller de Salut, el Govern

Acorda:

--1 Aprovar el Pla de salut de Catalunya 2021-2025, que s'adjunta annex a aquest Acord.

El desenvolupament del Pla s'ha d'ajustar a les disponibilitats establertes anualment per la Llei de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, en el marc de les estratègies definides pel Pla i per assolir-ne els objectius, el Departament de
Salut i les entitats del seu sector públic poden reassignar funcions d'empleats públics vinculades al disseny,
desenvolupament, execució i avaluació d'aquells projectes d'interès comú que requereixin de l'aprofitament i
l'optimització del coneixement i l'expertesa dels recursos del sistema sanitari. Aquestes reassignacions es duran
a terme d'acord amb el procediment establert a la disposició addicional vint-i-sisena del Decret legislatiu
1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i d'acord amb la normativa laboral i de funció pública
aplicable.

--2 Aquest Acord s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret del seu annex, que es
pot consultar a través de la pàgina web del Departament de Salut (https://salutweb.gencat.cat/), i està a
disposició de les persones interessades a la Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut
(travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona).

--3 Aquest Acord s'ha de trametre al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de trenta dies comptadors
des de la data de la seva aprovació, per tal que en tingui coneixement.

Barcelona, 21 de desembre de 2021
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Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

(21.356.020)
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