
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE SALUT

DECRET 254/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Salut.

El Departament de Salut va impulsar durant l'XI legislatura una reestructuració dirigida a racionalitzar els
òrgans del Departament per fer efectives les seves competències. Aquesta reestructuració va cloure amb
l'aprovació del Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut.

Posteriorment, durant la XII legislatura, en el marc del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació
i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
va ser necessari redefinir l'estructura organitzativa del Departament de Salut, reestructuració que es va
aprovar mitjançant el Decret 262/2018, de 4 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de
Salut.

En l'actualitat, i coincidint amb l'inici de la XIV legislatura, mitjançant el Decret 21/2021, de 25 de maig, de
creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, s'ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de
la Generalitat, se n'ha modificat la denominació d'altres, se n'ha suprimit un i se n'han creat de nous.

A l'article 3.10 de l'esmentat Decret 21/2021, de 25 de maig, es concreten les competències del Departament
de Salut, fet que comporta la necessitat de reestructurar aquest Departament d'acord amb l'àmbit de
competències atribuït.

Per tant, esdevé necessària una reestructuració del Departament de Salut que inclou, entre d'altres, canvis de
dependència orgànica i funcional d'algunes direccions generals, amb l'objectiu d'assolir una gestió pública més
eficient, operativa i coordinada, motiu pel qual la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària i la Direcció
General de Professionals de la Salut -anteriorment dependents de la Conselleria de Salut- passen a ser unitats
en què s'estructura la Secretaria General del Departament de Salut.

D'altra banda, amb la creació d'una nova direcció general anomenada Direcció General d'Estratègia, Difusió i
Comunicació de Salut s'assoleix l'avaluació i implantació de les polítiques sanitàries, sota la premissa d'una
política informativa conjunta en salut del Departament de Salut, del Servei Català de la Salut i de les entitats
que en depenen, i la necessitat de fer difusió d'aquesta informació tant a la ciutadania com als professionals
sanitaris.

Així mateix, pel que fa a la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació, resulta necessari adaptar les seves
funcions representatives, participatives i de coordinació a l'encàrrec institucional de polítiques públiques del
Departament de Salut i a l'entorn del sistema sanitari públic, així com assumir les funcions en el marc de la
participació en l'àmbit europeu i internacional, motiu pel qual es modifica la dependència jeràrquica i funcional
de l'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació -anteriorment dependent de la Secretaria General- que
passa a la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació. D'altra banda, la Sub-direcció General de Coordinació
passa a denominar-se Sub-direcció General de Coordinació i Participació en Salut i n'assumeix, a més de les
funcions de coordinació anteriorment desenvolupades, noves funcions destinades a promoure la participació
ciutadana i territorial, i les eines multicanal per garantir aquesta participació i el seu retorn.

Finalment, tenint en compte la creació del nou Departament de Recerca i Universitats, es reorganitza
l'estructura actual per a l'exercici de les competències en matèria de recerca i innovació en salut en el sentit
que se suprimeix la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut i s'atribueix aquest àmbit competencial a
la Direcció General de Planificació en Salut, de la qual passen a dependre, mantenint les seves funcions i
estructura, la Sub-direcció General de Recerca i Innovació en Salut i l'Àrea d'Operacions i Relacions
Institucionals.

De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i
del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya;

A proposta de la persona titular del Departament de Salut i d'acord amb el Govern,
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Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Salut, sota la direcció del conseller o consellera, s'estructura en els òrgans següents:

a) Secretaria General.

b) Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació.

c) Secretaria de Salut Pública.

d) Direcció General de Planificació en Salut.

e) Direcció General d'Estratègia, Difusió i Comunicació de Salut.

1.2 El Departament de Salut organitza i ordena el sistema sanitari de Catalunya mitjançant el Servei Català de
la Salut, en els termes que preveu la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

1.3 El perímetre de les entitats del sector públic del Departament de Salut, en les quals participa directament o
indirectament, es determina d'acord amb el que estableixen les disposicions constitutives i estatutàries de cada
entitat i les previsions que conté la classificació orgànica i per entitats dels pressupostos del sector públic de
les corresponents lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

1.4 Les entitats del sector públic que presten serveis assistencials en l'àmbit de la salut, que formen part del
sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya i les seves filials i auxiliars, es relacionen amb el
Departament de Salut mitjançant el Servei Català de la Salut o hi resten adscrites.

1.5 Les entitats del sector públic que presten serveis en l'àmbit de la recerca en salut que hi són adscrites es
relacionen amb el Departament mitjançant la Direcció General de Planificació en Salut.

Article 2

Òrgans d'assistència i suport al conseller o consellera

2.1 El conseller o consellera de Salut té com a òrgans d'assistència i suport el Consell de Direcció i el Gabinet
del Conseller o Consellera.

2. 2 El Consell de Direcció manté les funcions i la composició previstes a l'article 3 del Decret 6/2017, de 17 de
gener, de reestructuració del Departament de Salut.

2.3 El Gabinet del Conseller o Consellera manté les funcions previstes a l'article 4.1 del Decret 6/2017, de 17
de gener, de reestructuració del Departament de Salut.

2.4 Del Gabinet del Conseller o Consellera, depenen les unitats següents:

a) L'Oficina de Relacions Institucionals.

b) L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera.

c) L'Oficina de Comunicació.

d) L'Oficina de Relacions Externes i Protocol.

2.5 L'Oficina de Relacions Institucionals manté les funcions previstes a l'article 4.3 del Decret 6/2017, de 17 de
gener, de reestructuració del Departament de Salut.

2.6 L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera manté les funcions previstes a l'article 4.4 del Decret
6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut.

2.7 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

a) Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de
mitjans de comunicació.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8442 - 23.6.20212/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21173124-2021



b) Fer l'anàlisi i la difusió interna del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació i avaluar-ne la
repercussió.

c) Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

En el desenvolupament de les seves funcions, l'Oficina de Comunicació del Gabinet del Conseller o Consellera
actua en coordinació amb la Direcció General d'Estratègia, Difusió i Comunicació de Salut.

2.8 L'Oficina de Relacions Externes i Protocol té les funcions següents:

a) Elaborar l'estratègia, assessorar, promoure i mantenir les relacions externes del Departament amb altres
institucions, entitats i empreses, vetllant per la imatge institucional del Departament, sens perjudici de les
funcions que en matèria de relacions internacionals puguin tenir altres unitats.

b) Vetllar per l'aplicació correcta de la normativa, els usos i els costums en matèria de protocol i les relacions
públiques.

c) Dissenyar, organitzar i coordinar els esdeveniments, actes i les accions de representació institucional i la
participació de la persona titular i alts càrrecs del Departament en els actes organitzats per aquest o altres
institucions, entitats i empreses.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

2.9 Les persones titulars de les unitats previstes en aquest article són personal eventual, d'acord amb el
Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.

Article 3

Secretaria General

3.1 La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les
altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les encomanades per delegació del conseller o consellera
del Departament. Així mateix, li correspon la coordinació de les funcions departamentals relatives al
compliment de les garanties de seguretat i qualitat en l'àmbit dels centres, serveis i establiments sanitaris i
dels productes farmacèutics, de l'ordenació farmacèutica i de l'avaluació mèdica de les incapacitats laborals,
com també de les polítiques en matèria d'ordenació i desenvolupament professional.

3.2 La Secretaria General manté l'estructura que preveu el capítol III del Decret 6/2017, de 17 de gener, de
reestructuració del Departament de Salut, i la resta de la normativa aplicable.

També depenen de la Secretaria General la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària i la Direcció
General de Professionals de la Salut, les quals mantenen les funcions i l'estructura que preveuen els articles 6 i
9 del Decret 262/2018, de 4 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Salut,
respectivament, i la resta de la normativa aplicable.

Article 4

Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació

4.1 A la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar les actuacions dels representants del Departament de Salut en el territori, que són exercides per
les persones titulars de les gerències de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.

b) Impulsar i coordinar l'efectiva representació local i ciutadana en el Consell de Salut de Catalunya i en els
consells de participació territorial de salut.

c) Impulsar les activitats de col·laboració, cooperació i coordinació entre l'Administració sanitària de la
Generalitat i els ens locals en el desenvolupament de les polítiques sanitàries i de salut.

d) Fomentar la participació en el disseny i desenvolupament de les polítiques públiques de salut.
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e) Promoure la participació social en el sistema sanitari públic.

f) Coordinar les actuacions dels òrgans del Departament en relació amb les funcions d'informació que preveu el
Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat.

g) Exercir la representació del Departament en la Comissió de Govern Local de Catalunya per designació del
conseller o consellera.

h) Impulsar i coordinar les accions adreçades a millorar les potencialitats i oportunitats del sistema sanitari
català en els entorns europeu i internacional i a optimitzar els resultats de la participació en projectes d'abast
europeu i internacional.

i) Dirigir la política de cooperació del Departament de Salut i de suport a l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament en l'àmbit de la salut.

j) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el
que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel conseller o consellera.

4.2 En el desenvolupament de les seves funcions, la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació actua en
coordinació amb el Servei Català de la Salut en el marc dels òrgans de participació que estableix la Llei
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

4.3 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació manté l'estructura que
preveu el Decret i s'estructura en la unitat i l'àrea funcional següents:

a) Sub-direcció General de Coordinació.

b) Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació.

4.4 La Sub-direcció General de Coordinació té les funcions següents:

a) Donar suport tècnic en la coordinació de les actuacions dels representants del Departament de Salut en el
territori.

b) Promoure i establir dinàmiques de participació ciutadana adaptades a l'entorn tot garantint la idoneïtat del
mecanisme i la correcció de la definició metodològica.

c) Assegurar i gestionar el retorn a la ciutadania dels processos de participació.

d) Identificar i potenciar les eines multicanal amb una dimensió presencial i virtual adaptada als perfils dels
subjectes dels processos participatius.

e) Donar suport tècnic i assessorar el secretari o secretària d'Atenció Sanitària i Participació en el
desenvolupament de les seves funcions, amb especial èmfasi en la interlocució amb els ens i òrgans territorials.

f) Vetllar per tal que es doni el suport tècnic i administratiu al Consell de Salut de Catalunya i als consells de
participació territorial de salut.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

4.5 L'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació manté les funcions que preveu l'article 30 del Decret
6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut.

4.6 S'integren en el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació, en els
termes que preveu la normativa que en regula les funcions i l'organització, els òrgans següents:

a) Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

b) Consell de Salut de Catalunya.

c) Consells de participació territorial de salut.

Article 5

Secretaria de Salut Pública

La Secretaria de Salut Pública manté les funcions i l'estructura que preveu el capítol V del Decret 6/2017, de
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17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut, i la resta de la normativa aplicable.

Article 6

Direcció General de Planificació en Salut

6.1 A la Direcció General de Planificació en Salut li corresponen les funcions següents:

a) Analitzar la salut de la població de Catalunya i els seus determinants, així com les desigualtats en salut, i
fomentar la difusió dels resultats mitjançant l'Informe de salut, en col·laboració amb la Secretaria de Salut
Pública.

b) Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l'avaluació del Pla de salut de Catalunya en els termes que els
articles 62, 63 i 64 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, atribueixen aquesta
competència al Departament de Salut.

c) Dirigir, coordinar i avaluar la planificació estratègica dels plans directors, els plans d'ordenació de serveis, els
plans interdepartamentals i els programes de salut.

d) Dirigir el procés d'elaboració, avaluació i actualització del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, i fer-
ne el seguiment.

e) Formular els objectius estratègics de la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública de Catalunya en el
marc del Pla de salut de Catalunya i avaluar el balanç de resultats.

f) Formular els criteris i directrius de planificació per a l'elaboració de la cartera de serveis sanitaris d'utilització
pública, inclosa la cartera de salut pública, que ha d'orientar la planificació operativa i la compra de serveis que
efectua el Servei Català de la Salut.

g) Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de la planificació de necessitats de professionals, orientant i avaluant
la planificació operativa, amb coneixement de l'estructura dels recursos humans, de les condicions de treball i
el seu impacte en resultats en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

h) Establir les estratègies de l'atenció a la salut mental, als serveis sociosanitaris i a les malalties oncològiques,
cardiovasculars, de l'aparell respiratori i de l'aparell locomotor, a través dels plans directors, el Programa de
prevenció i atenció a la cronicitat i les estratègies per a l'atenció a les malalties minoritàries.

i) Planificar, fomentar i executar, en coherència amb les prioritats del Pla de salut de Catalunya, la política de
recerca i innovació en salut, i, a aquests efectes, coordinar els centres de recerca biomèdica i en salut pública,
així com avaluar l'impacte social de la recerca biomèdica i de salut pública en l'àmbit de la salut, en coordinació
amb el departament competent en matèria de recerca, i en col·laboració amb les universitats, els centres de
recerca, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i altres institucions.

j) Exercir les funcions d'autoritat sanitària corresponents a les autoritzacions que regula la Llei 14/2007, de 3
de juliol, de recerca biomèdica, normativa que la desplegui o la substitueixi.

k) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el
que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

l) Les altres funcions que li encomani el conseller o consellera.

6.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Direcció General de Planificació en Salut manté l'estructura que
preveu l'article 7 del Decret 262/2018, de 4 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Salut,
i la resta de la normativa aplicable.

També depenen de la Direcció General de Planificació en Salut la Sub-direcció General de Recerca i Innovació
en Salut i l'Àrea d'Operacions i Relacions Institucionals, que mantenen les funcions i l'estructura que preveuen
els articles 98 i 101, respectivament, del Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament
de Salut, i la resta de la normativa aplicable.

Article 7

Direcció General d'Estratègia, Difusió i Comunicació de Salut

A la Direcció General d'Estratègia, Difusió i Comunicació de Salut li corresponen les funcions següents:
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a) Fer el seguiment i l'avaluació de les estratègies per a l'abordatge de les polítiques sanitàries i analitzar els
indicadors que controlen la seva implementació.

b) Coordinar les relacions de l'Oficina de Comunicació del Gabinet del Conseller o Consellera amb els diversos
òrgans del Departament i de les entitats que en depenen en matèria de comunicació i dirigir la xarxa territorial
de referents de comunicació del Departament.

c) Definir, dirigir i coordinar l'estratègia comunicativa del Departament i de les entitats que en depenen, també
a les xarxes socials i als webs, i coordinar-la amb les entitats integrants del sistema sanitari de Catalunya,
d'acord amb els criteris generals que estableixi el departament competent en la política de comunicació del
Govern.

d) Impulsar estratègies que afavoreixin la coordinació i l'intercanvi de coneixement en matèria de comunicació
entre les entitats del sistema sanitari de Catalunya.

e) Planificar, dirigir i coordinar la publicitat institucional i determinar el marc general per al desenvolupament
de les campanyes institucionals i dels serveis d'informació i d'atenció ciutadana del Departament i de les
entitats que en depenen, d'acord amb els criteris generals que defineixi el departament competent en la
política de comunicació del Govern.

f) Coordinar l'elaboració i execució dels instruments de comunicació, inclòs el Pla de publicacions del
Departament, i elaborar els informes que se li encarreguin sobre aquest àmbit d'actuació.

g) Elaborar, coordinar i supervisar l'aplicació i ús de les normes gràfiques de senyalització i identificació visual
del Departament de Salut i de les entitats que en depenen.

h) Dirigir i planificar l'oferta de serveis mòbils del Departament i de les entitats que en depenen per oferir
serveis a la ciutadania o als professionals del sistema sanitari de Catalunya, comunicar-s'hi o relacionar-s'hi.

i) Dirigir l'activitat corporativa de publicació de nous webs i aplicacions mòbils, alta de nous dominis o
subdominis i l'obertura de nous comptes de xarxa social del Departament i de les entitats que en depenen.

j) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el
que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

k) Les altres funcions que li encomani el conseller o consellera.

Disposicions addicionals

Primera

Supressió i canvi de denominació d'òrgans i unitats

Se suprimeix la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut.

La Sub-direcció General de Coordinació de la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació passa a denominar-se
Sub-direcció General de Coordinació i Participació en Salut.

L'Oficina de Protocol del Gabinet del Conseller o Consellera passa a denominar-se Oficina de Relacions Externes
i Protocol.

Segona

Referències normatives

Totes les referències que la normativa vigent faci a les unitats modificades per aquest Decret s'han d'entendre
fetes a les unitats que han assumit les funcions afectades d'acord amb aquest Decret.

Tercera

Fundació Privada BioRegió de Catalunya
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La Fundació Privada BioRegió de Catalunya es relaciona amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament de Salut.

Disposició transitòria

Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret o les àrees
funcionals modificades, seguiran exercint les seves funcions mentre no s'adaptin o es proveeixin, si escau, els
llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura regulada.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s'hi oposin.

Disposicions finals

Primera

Es faculta la persona titular del Departament de Salut per al desplegament d'aquest Decret i la persona titular
del Departament d'Economia i Hisenda per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar-hi
compliment.

Segona

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 22 de juny de 2021

Pere Aragonès i Garcia

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Maria Argimon Pallàs

Conseller de Salut
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