
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA SALUT I CRISI 

SALUT EN TOTES LES POLÍTIQUES 

 
Totes les polítiques impacten en la salut, 

però Salut no és la responsable de totes les polítiques. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La crisi econòmica ha sacsejat a fons l’estat del benestar. Si bé en el 2007 la crisi es 
va percebre suau i curta, ràpidament es va veure que en el context de l’Estat 
Espanyol i altres països europeus seria llarga i profunda. Actualment parlem d’una 
crisi de duració prolongada i d’abast internacional, amb conseqüències més enllà dels 
aspectes econòmics.  
 
La crisi està repercutint en les condicions de vida de la ciutadania (famílies amb 
situació d’atur, dificultats per mantenir l’habitatge, etc.), afectant bàsicament a les 
classes mitjanes i baixes, i de forma especialment cruenta, en les famílies en situació 
de vulnerabilitat. 
 
D’acord amb les dades disponibles del 2011 de l'Institut d'Estadística de Catalunya 
(IDESCAT), s’estima que a la demarcació de Girona un de cada tres gironins (32,5%) 
es troba en risc d'exclusió o de pobresa1, El risc de pobresa afecta sobretot als 
menors de 16 anys (41%) i als que tenen entre 16 i 34 (30,16%). A més, s’estima que 
més de 5.600 famílies, aproximadament, estan en situació de risc de pobresa 
absoluta.  
 
Diferents informes i articles descriuen l’impacte negatiu que té la crisi sobre la salut de 
les persones posant de manifest que existeix una relació entre la crisi i la salut 
Dipsalut ha dut a terme una anàlisi d’aquestes dades mitjançant la realització de grups 
de treball que l’han permès contrastar i identificar els impactes de la crisi en la salut 
de les persones en les comarques gironines. 

1.1 Els impactes en la salut de la població 

La crisi té diferents impactes en els grups poblacionals. Els infants pateixen la crisi 
quan els seus progenitors es queden sense treball i sense ingressos. A conseqüència 
d’aquesta situació, es redueix el nombre d’àpats i la qualitat de l’alimentació, hi ha 
dificultats per cobrir les necessitats oftalmològiques i odontològiques, deteriorament 
de l’ambient familiar amb risc d’increment de violència i empitjorament de la capacitat 
d’adaptació i/o el rendiment escolar. Aquests riscos es poden agreujar en viure en 
habitatges insalubres, amb sobreocupació i en alguns casos en risc de desnonament.  
 
En relació amb els joves està descrit l’increment de conductes de risc i augment de 
consum de substàncies addictives, així com una creixent disminució d’expectatives de 
vida que condueix a cotes altes de frustració i disfuncions emocionals.  
 

                                                

1
 El llindar de risc a la pobresa es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles 

anuals equivalents de les persones. La taxa de risc a la pobresa és el percentatge de persones 
que queden per sota d'aquest llindar. 
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Els adults no estan absents d’aquestes repercussions. Diverses fonts consultades 
consideren que els problemes d’estrès, d’insomni i de malestar ocupen un lloc 
important. Existeix un augment de visites a les consultes per trastorns adaptatius en 
relació amb problemes laborals i altres problemes originats per la crisi econòmica. 
Una dada rellevant és l’augment de la taxa de suïcidis, que des de l’any 2008 té un 
increment progressiu. D’altra banda, s’ha d’assenyalar la repercussió que està tenint 
la precarietat econòmica i l’absència d’oferta laboral en els adults que tenen feina. 
Diferents experts constaten un augment de la pressió social al seu voltant, detectant-
se situacions d’estrès i alteracions de la son associades a la por de perdre la feina.  
 
El col·lectiu de gent gran sembla que és el menys afectat ja que les pensions estan 
actuant com a amortidor. No obstant això, alguns experts manifesten que es detecten 
situacions on les persones grans han acollit a casa seva els seus fills i néts, 
mantenint-los econòmicament, fet que incideix en disminuir la seva qualitat de vida. 
 
Cal afegir que s’han detectat altres problemàtiques tals com: famílies de persones 
amb situacions de dependència, que els retiren dels centres per tal que puguin utilitzar 
els recursos econòmics per a la subsistència familiar. 
 
De tot el que s’ha exposat, es pot extreure la conclusió que la crisi produeix un 
empitjorament dels nivells de salut de la població, contribuint alhora a augmentar les 
desigualtats (socialment injustes, innecessàries i evitables) en salut.  
 
Per aquesta raó, es necessària una intervenció d’emergència per contribuir a reduir 
els impactes en la salut de la població, especialment la més vulnerada i també 
començar a pensar en com afrontem les causes per reduir la inequitat. 

1.2 El marc teòric de la intervenció 

La promoció de la salut és una estratègia essencial per aconseguir salut, qualitat de 
vida i equitat. Des d’aquest marc, l’abordatge dels determinants de la salut 
(condicionants socioeconòmics i condicions de vida) són clau per evitar les 
desigualtats i aconseguir millorar la salut de la població. L’anàlisi des dels 
determinants de la salut  permet entendre perquè les desigualtats en salut depenen 
de les circumstàncies socials i ambientals en que les persones neixen, creixen, viuen i 
moren, però el que és més important també permet plantejar-hi propostes per millorar 
la seva qualitat de vida. Això obliga a deixar de banda les lògiques clàssiques de la 
promoció de la salut centrades majoritàriament en polítiques de sensibilització, 
informació i tractament orientades als canvis de conducta de les persones amb 
comportaments de risc o estils de vida poc saludables, per passar a una lògica en que 
els estils de vida – i els comportaments de salut – d’aquestes persones depenen 
d’unes causes que es mouen en un nivell més macro. 
 
D’altra banda, en l’anàlisi del context actual cal recordar el paper de l’Administració 
Pública com a garant dels Drets Humans. El dret a l’habitatge, el dret a l’alimentació, a 
la vestimenta, a la salut i al benestar entre d’altres són drets que queden especialment 
recollits a l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans “Tota persona té 
dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, 
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especialment en quant a l’alimentació, el vestir, l’habitatge, l’assistència mèdica i als 
serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d’atur, la malaltia, 
incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de 
la seva voluntat.“. Es fonamental que l’Administració continuï garantint aquests drets, 
especialment en aquest context de crisi.  

1.3 La lògica administrativa 

Les polítiques públiques han d’afavorir la salut i el benestar de les persones. Això 
obliga no només a donar resposta a les dificultats existents, sinó que força a pensar 
de forma diferent per actuar diferent. 
 
Les polítiques orientades a la promoció de la salut han de comptar amb la participació 
dels diferents sector i actors socials per la posada en marxa de les accions 
necessàries.  
 
Les lògiques comunitàries i les coordinacions entre els diferents actors formen part de 
les planificacions d’intervencions. Tot i que el seu abordatge encara no és 
predominant, durant els darrers anys s’han pogut identificar els guanys que suposa 
aquest tipus d’intervenció.  
 
La crisi pot suposar un risc de retornar cap a polítiques sectorials de reparació del 
problema i orientades a l’individu, perdent així la perspectiva col·lectiva i intersectorial. 
No obstant això, l’experiència adquirida durant els últims anys orienta com afrontar 
aquest pensar diferent per actuar diferent. Sabem que la fragmentació, la 
descoordinació, l’assistencialisme i els projectes “apaga focs” centrats sobre els 
efectes, més que a les causes, no ajuden a una intervenció eficient. També hem 
après que les intervencions no es poden abordar des de la simplicitat sinó que cal 
entrar en les lògiques de la complexitat. En aquest sentit, sabem que per 
desenvolupar una gestió integral i intersectorial són necessaris acords, lideratges 
compartits i treball en xarxa. 
 
En aquest context el recolzament i reconeixement dels professionals és un factor clau. 
Cal facilitar-los eines, i deixar-los temps i espais, per a la construcció d’un treball en 
xarxa cooperatiu amb lideratges forts i compartits.  

1.4 El paper de la ciutadania 

La separació entre l’àmbit institucional i la ciutadania, la manca d’una cultura comú de 
la intervenció i el desconeixement dels diferents sectors ha restat potencial a les 
intervencions dirigides a la població. La conseqüència de tot això és la consolidada 
desafecció ciutadana a la política i l’administració. En múltiples fòrums polítics i 
professionals es parla amb preocupació d’aquest fet i de com abordar-lo. La crisi pot 
ser una oportunitat per canviar aquest escenari. . 
 
En molts casos la societat civil ha anat més ràpid que l’administració.. Hem vist i 
estem veient com grups de persones anònimes, sense el suport de cap estructura 
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administrativa, han començat a cooperar per ajudar de forma desinteressada als seus 
conciutadans. En són una bona mostra la creació de menjadors socials, la recollida  
d’aliments i els habitatges compartits.  
 
I, si alguna cosa s’ha confirmat amb la crisi, és que l’administració és limitada i 
necessita de processos de capacitació cívica. Hem de deixar de situar-nos en una 
lògica de la competència per passar a una lògica de cooperació i de treball en xarxa 
entre l’administració i la societat civil. L’administració ha d’enfortir la capacitat per 
establir vincles amb altres agents (administracions, privats, tercer sector, ciutadania, 
etc.) i avançar cap al lideratge de xarxes. 
 
Així doncs, el repte està en desenvolupar noves formes institucionals de governança 
que generin noves maneres d’abordar la salut i la crisi.  

2. MARC LEGAL 

Aquest programa s’emmarca en les lleis de salut publica vigents a l’Estat Espanyol i a 
Catalunya, en els seus principis i de forma especialment remarcada es recolza en 
l’article 16, capítol II del títol II de la llei espanyola 33/2011, 5 d’octubre de 2011, 
General de Salut Pública, que especifica que la promoció de la salut: 

 
Artículo 16. La promoción de la salud 
1. La promoción de la salud incluirá las acciones dirigidas a incrementar los 
conocimientos y capacidades de los individuos, así como a modificar las condiciones 
sociales, laborales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto 
positivo en la salud individual y colectiva. 
… 
4. Las organizaciones sociales podrán participar en el desarrollo de actividades de 
promoción de la salud. Las Administraciones públicas competentes promoverán la 
participación efectiva en las actuaciones de promoción de la salud de los ciudadanos, 
directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que lo representen. 
 
Artículo 17. Medidas de fomento. 
1. Las Administraciones públicas apoyarán y colaborarán con las entidades y 
organizaciones que desarrollen actividades de salud pública, especialmente, en relación 
con los grupos más desfavorecidos o discriminados en cuestiones de salud pública. 

La mateixa llei afegeix una mica més endavant en el seu article 19, capítol IlI, títol II 
sobre la prevenció de la salut i els seus determinants: 

 
2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias: 
a) Dirigirán las acciones y las políticas preventivas sobre los determinantes de la salud, 
entendiendo por tales los factores sociales, económicos, laborales, culturales, 
alimentarios, biológicos y ambientales que influyen en la salud de las personas. 
… 
d) Desarrollarán programas de prevención dirigidos a todas las etapas de la vida de las 
personas, con especial énfasis en la infancia y la vejez. 
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I, en l’article 27, capítol VI sobre Las actuaciones de protección de la salud, apunta: 

 
1. La protección de la salud es el conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios 
dirigidos a prevenir efectos adversos que los productos, elementos y procesos del 
entorno, agentes físicos, químicos y biológicos, puedan tener sobre la salud y el 
bienestar de la población. 
 
2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, protegerán la salud 
de la población mediante actividades y servicios que actúen sobre los riesgos presentes 
en el medio y en los alimentos, a cuyo efecto se desarrollarán los servicios y actividades 
que permitan la gestión de los riesgos para la salud que puedan afectar a la población. 
 
3. Las acciones de protección de la salud se regirán por los principios de 
proporcionalidad y de precaución, y se desarrollarán de acuerdo a los principios de 
colaboración y coordinación interadministrativa y gestión conjunta que garanticen la 
máxima eficacia y eficiencia. 
 
4. Las organizaciones sociales podrán participar en el desarrollo de actividades de 
protección de la salud. Las Administraciones públicas competentes promoverán la 
participación efectiva en las actuaciones de protección de la salud de los ciudadanos, 
directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los representen. 

Tanmateix, la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya,  en el seu 
article 16, títol II especifica que son, entre altres, prestacions de la salut pública els 
següents punts: 

 
a) La vigilància de la salut pública, incloent-hi el monitoratge de la salut i dels seus 
principals determinants, per a tenir actualitzada l’anàlisi de la situació de la salut de la 
població amb un nivell mínim de desagregació territorial, i també la preparació i la 
resposta organitzada per a afrontar les emergències de salut pública, incloent-hi els 
brots, les epidèmies i les pandèmies. 
... 
d) La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia i dels seus factors de risc, amb 
una atenció preferent per les que es desenvolupen en l’àmbit de la salut comunitària. 
... 
f) L’avaluació de l’impacte en la salut de les intervencions sobre els determinants de la 
salut de la població. 
... 
h) La protecció de la salut i la seguretat alimentàries i la prevenció dels factors de risc en 
aquest àmbit, especialment la gestió del risc per a la salut derivat dels productes 
alimentaris, incloent-hi les accions de vigilància i control sanitari pertinents. 
... 
o) La promoció de la salut mental de la població i la prevenció dels factors de risc en 
aquest àmbit de programes de formació contínua específics i de mestratges. 
p) La promoció d’activitats tendents a la prevenció d’accidents domèstics i de trànsit i de 
lesions resultants de violències. 
... 
r) La promoció i la protecció de la salut infantil i dels adolescents i la prevenció dels 
factors de risc en aquest àmbit. 
s) La promoció de l’activitat física i l’alimentació saludable, i també la prevenció dels 
factors de risc en aquest àmbit. 
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Aquest marc legal és el que permet coordinar i promoure dispositius que estiguin 
lligats als objectius d’aquest programa. 

3. QUÈ ÉS EL PROGRAMA SALUT I CRISI? 

El programa Salut i Crisi neix com a resposta de Dipsalut, Organisme que dóna suport 
als municipis en salut pública, a l’impacte de la crisi en la salut de les persones. És un 
programa que pretén ser temporal i que neix amb la voluntat de desaparèixer quan 
comencin els indicis de recuperació de la crisi econòmica.  
 
Salut i Crisi  vol promoure una altra manera de fer que, un cop superada la crisi, hagi 
contribuït a aprendre a pensar diferent per actuar diferent, començant a posar les 
bases per anar construint entre tots una nova manera de fer i de relacionar-nos en el 
marc de la governança. 

4. OBJECTE 

L’objecte del programa està orientat al finançament econòmic de tots aquells 
dispositius existents (accions, estratègies, programes, plans, mecanismes...) que de 
forma clara i justificada donin resposta als objectius d’aquest programa i que treballin 
ajustant-se al marc d’intervenció proposat. També està orientat a l’optimització dels 
recursos existents a través de la creació de noves estratègies d’integració i gestió 
compartida dels mateixos. 
 
No és objecte d’aquest programa el manteniment de les estructures ni de la cartera 
dels serveis bàsics (serveis socials, sanitaris, salut mental, llei de la dependència...) 
de l’administració, ni de fer de substitut dels pagaments que altres administracions 
supramunicipals han de realitzar en virtut de les seves competències i /o obligacions. 
Per tant, en cap cas estarà vinculat ni es vincularà a donar suport a dispositius que 
siguin estructures estables dels serveis socials i de salut bàsics ni a dispositius que es 
creïn amb la voluntat de perdurar en el temps. 

4.1 Objectius 

Donar suport econòmic, articular i integrar els dispositius creats per donar resposta a 
la crisi econòmica que contribueixin a: 
 

 Reduir els impactes en la salut de les persones, especialment pel que fa a 
l’alimentació, higiene i vestimenta de la infància i el restabliment del 
benestar emocional de les persones afectades per processos vinculats a la 
crisi econòmica (pèrdua de feina, habitatge). 
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 Afrontar algunes de les causes que incideixen a la salut de les persones com 
la disponibilitat d’habitatge en condicions dignes de salubritat i d’habitabilitat 
i la promoció de l’ocupabilitat2 de les persones afectades. 
 

 Promoure estratègies d'innovació social que contribueixin a millorar la 
governança de les polítiques públiques. 

4.2 Marc d’intervenció 

En el marc d’aquest programa entendrem que la promoció de la salut té per finalitat  
reorientar polítiques i promoure ambients saludables (físico-socials) i processos de 
participació per contribuir a millorar les condicions de vida de les persones, a fer més 
saludables els seus estils de vida  i, en conseqüència, millorar la seva qualitat de vida. 
Prendrem en màxima consideració que la capacitat que tenen les persones per 
controlar la seva salut i els factors que la influeixen, ve condicionada per factors com 
l’edat, l’origen, el gènere, la posició en l’estructura social i el territori on viu, i per tant, 
aquests factors s’hauran de tenir en compte de forma prioritària a l’hora d’establir les 
prioritats i les estratègies d’intervenció. 
 
D’altra banda voldrem entendre i veure la salut des d’una visió positiva, centrada en 
les capacitats de les persones i de les societats per identificar i activar tots els 
recursos per a generar salut, permetent-los avançar cap a un estat òptim de benestar. 
Per fer-ho, creiem que cal orientar els programes a donar eines (coneixements, 
habilitats i actituds) a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, 
enfortint les habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el 
control que tenen sobre la seva salut així com els factors (determinants) que la 
influeixen (ambientals, socials i econòmics). 
Per tot això, entenem que cal potenciar la concepció de la salut en totes les polítiques. 
Entenent que, la delimitació clara de responsabilitats de les diferents àrees de 
l’administració, tant pel que fa a les accions com a la gestió del pressupostari, no 
entra en contradicció en la concepció transversal i intersectorial de les polítiques, ni en 
la necessitat de la seva coordinació i integració d’esforços. 

5. BENEFICIARIS 

Podran acollir-se a aquest programa els Ajuntaments, els ens locals supramunicipals1 
i les ONL de la demarcació de Girona que tinguin dispositius en funcionament per 
donar resposta a la crisi econòmica i que responguin l’objecte i funcionament d’aquest 
programa. 

5.1.1 Ajuntaments 

                                                
2
 En el marc d’aquest programa s’entendrà l’ocupabilitat com a la disponibilitat de realització de tasques, 

accions... que permetin a les persones ocupar el seu temps disponible, independentment d’obtenir-ne 
una remuneració econòmica. 
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Podran acollir-s’hi tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

5.1.2 Ens locals supramunicipals 

 
Podran acollir-s’hi, també, els ens locals supramunicipals de les comarques gironines. 

5.1.3 Organitzacions no lucratives – ONL –. 

Podran acollir-se les ONL amb domicili fiscal a la demarcació de Girona. Les ONL 
d’abast supramunicipal, s’hi acolliran directament i les ONL locals s’hi hauran d’acollir 
a través dels respectius Ajuntaments. 

6. DESTINATARIS 

Totes aquelles persones, sense cap distinció, que estiguin afectades directament pels 
efectes de la crisi econòmica vinculats als objectius d’aquest programa. 
 
Seran d’especial atenció la infància i l’adolescència (0-18 anys), les seves famílies, les 
persones grans i els col·lectius amb alguna disminució física o psíquica. 
 
No queden exclosos altres grups de població però tindran una atenció secundària. 

7. FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA 

El programa es basarà en el finançament econòmic dels dispositius que s’emmarquin 
a l’objecte d’aquest programa i de la promoció d’estratègies d’innovació social que 
contribueixin a millorar la governança de les polítiques públiques. 

7.1 Innovació social 

D’acord amb l’assessorament de Dipsalut, a cada comarca s’aniran establint aquells 
dispositius necessaris per a promoure els principis inspiradors de la governança per 
fer més eficaç i eficient l’acció integrada entre l’administració i la societat civil amb la 
voluntat de treballar pels objectius d’aquest programa. 

7.1.1 Fases 

El desplegament d’aquest programa no és lineal, sinó que és un procés dinàmic i 
circular que permet anar combinant estratègies de les diferents fases. Es realitzarà de 
forma progressiva, flexible, adaptada a cada realitat local i territorial d’acord amb les 
fases següents: 
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Fase 1 – Emergència 

Objectiu: Dipsalut és conscient de la necessitat d’agilitzar el màxim els mecanismes 
per fer arribar el suport econòmic als dispositius existents amb la voluntat de fer més 
lleugers els impactes de la salut de les persones afectades. Per aquest motiu i en 
aquesta primera fase l’objectiu principal és garantir l’aprovisionament de mínims en 
l’alimentació, l’habitatge, el benestar emocional i l’ocupació i introduint les famílies 
com a fil conductor de les intervencions. 
 
Estratègia: consistirà en la priorització del finançament dels dispositius, en la 
realització, àgil i ràpida, d’un mapa d’intervencions d’emergència, que permeti realitzar 
inversions econòmiques quirúrgiques recolzant el que està funcionant.. Per tant, per a 
fer això reforçarem un lideratge democràtic fort però que serà puntual per aquesta 
fase. 
 
Accions: donarem suport a les accions que estiguin en la lògica de cobrir qualssevol 
de les quatre necessitats bàsiques detectades: alimentació, higiene i vestimenta, 
benestar emocional, habitatge i ocupació. A més a més, començarem a introduir 
aquells processos que es fonamentin en la lògica del treball en xarxa i facilitarem 
processos d’acció-reflexió per al seu aprofundiment. 

Fase 2 – Urgència 

Objectiu: reforçar el treball en xarxa entre els dispositius existents per reorientar els 
recursos destinats a donar resposta a les necessitats de la crisi i orientar els 
dispositius a les famílies com a fil conductor de les intervencions. La coordinació entre 
els programes finançats serà ja una condició sinequanon per a continuar rebent suport 
econòmic. 
 
Estratègia: mantindrem les inversions i continuarem recolzant els projectes de la fase 
1, introduirem de forma progressiva la coordinació entre dispositius, serveis bàsics i 
obrirem la coordinació a altres administracions públiques i ONL buscant i facilitant la 
integració de dispositius. Estimularem el pas d’una lògica de programa a una lògica de 
treball en xarxa i ens començarem a plantejar què significaria fer accions sense 
“paternalisme”. Ampliarem i acabarem el mapa d’actuacions de les respectives 
comarques i amb aquesta informació definida podrem visualitzar els límits operatius 
del programa. 
 
Accions: començarem a coordinar els projectes finançats i altres projectes existents, 
oferirem accions complementàries als dispositius existents a partir de les demandes 
reals de cada comarca i implementarem la lògica de l’avaluació contínua i 
comprensiva que ens permeti entendre com i perquè està funcionant el programa de 
manera que faciliti la millora contínua. 
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Fase 3 – Transformació 

Objectiu: optimitzar els recursos públics destinats a la crisi a través de 
l’aprofundiment de les formes de coordinació i relació entre els diferents dispositius de 
l’administració pública i de les ONL. 
 
Estratègia: avaluarem les inversions dels projectes de la fase 1 i fase 2, entrarem en 
una lògica coordinadora, en la que realitzarem una progressiva disminució d’accions 
puntuals no coordinades i anirem potenciant un lideratge en xarxa entre tots es 
dispositius. Reforçarem el finançament cap als dispositiu que hagin entrat en la lògica 
de la coordinació i l’optimització. 
 
Accions: aprofundirem en les maneres de coordinar-nos i relacionar-nos, trobant 
noves maneres de potenciar el treball en xarxa i de compartir lideratges i començarem 
a repensar els programes i pensar dispositius més articulats i centrats en donar suport 
a les famílies. 

7.1.2 Taula de coordinació 

LA TAULA DE COORDINACIÓ articularà aquells dispositius que es puguin finançar i 
que els agents de la comarca hagin pactat com a prioritaris en el marc de l’objecte 
d’aquest programa. Així doncs la taula actuarà com a espai de coordinació d’aquells 
projectes o dispositius que estiguin vinculats al programa Salut i Crisi. 

Com funciona la taula 

Dipsalut articulà els mecanismes que consideri adequats per organitzar aquesta taula. 
Aquest procés es farà de forma ràpida i àgil amb la finalitat de posar a disposició dels 
principals projectes del territori el pressupost adjudicat. 
 
Tots els projectes finançats, estiguin o no coordinats entre ells, s’integraran a la Taula 
de Coordinació que serà l’espai per a generar els mecanismes i estratègies oportunes 
per avançar cap al treball en xarxa. 
 
De forma progressiva  la detecció serà més meticulosa. Aquest procés haurà de ser 
més permenoritzat de manera que sigui sensible altres projectes que en una primera 
fase no hagin entrat. 
 
La Taula de coordinació s’anirà adaptant a les fases descrites a l’apartat 
“desplegament”. 

El paper de Dipsalut 

En totes aquestes fases, Dipsalut vetllarà per l’equitat en la distribució dels recursos i 
per la potenciació d’estructures de treball comunitari que facilitin la integració de 
dispositius.  
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Per altra banda Dipsalut facilitarà als professionals i voluntaris espais d’acció-reflexió-
formació per tal d’avançar en les lògiques descrites i oferirà accions de suport a la 
seva tasca. 

El paper dels Ajuntaments i les entitats locals supramunicipals 

Els ajuntaments i els ens locals supramunicipals vetllaran per coordinar les ONL que 
actuen en el seu  àmbit territorial per recollir les seves propostes i necessitats de 
manera que quedin integrades en els projectes del seu Ajuntament o ens 
supramunicipal que seran els que es portaran a la TAULA DE COORDINACIÓ.  

Organitzacions sense ànim de lucre 

Les ONL supramunicipals que es coordinin directament amb Dipsalut també 
s’integraran la Taula de coordinació de cada comarca on es pactaran les atribucions 
econòmiques. 
 
Les ONL locals s’hauran de posar en contacte amb els seus respectius ajuntaments 
(o amb l’ens local supramunicipal corresponent) a fi de fer-los arribar les seves 
preocupacions i necessitats de manera que puguin ser recollides en el projecte que 
els Ajuntaments i les entitats locals supramunicipals portaran a la taula de 
coordinació. La disponibilitat econòmica per aquestes ONL es vincularà amb els seus 
ajuntaments. 

7.2 Finançament econòmic 

7.2.1 Sol·licitud 

Seran les respectives Taules Comarcals de Coordinació les qui procuraran estendre 
el programa a tots els agents actius que en l’àmbit de la seva comarca estiguin 
treballant d’acord amb l’objecte d’aquest programa. 
 
Per tal rebre el suport econòmic de Dipsalut, els ajuntaments i les ONL 
supramunicipal, hauran de presentar una sol·licitud exclosa de concurrència pública a 
la qual hauran d’adjuntar el projecte objecte de la subvenció. 

7.2.2 Despeses incloses 

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, 
estiguin vinculades als dispositius que donin resposta als objectius plantejats i que es 
corresponguin amb alguns dels conceptes següents: 
 

1. Materials i serveis necessaris, específicament destinats a donar cobertura de 
forma directa als afectats per la crisi. 
 

2. Remuneracions vinculades directament i clara al programa Salut i Crisi.  

 



 

14 

 

 Màxim el 30% del sou dels professionals que formin part de l’estructura i 
que hi estiguin vinculats.  

 El 100% si són professionals contractats específicament per a donar 
resposta a la crisi econòmica. 

 El 100% si són despeses personals dels voluntaris derivades de la tasca 
que realitzen específicament per a donar resposta a la crisi econòmica 
(degudament justificades). 
 

3. Despeses de difusió i comunicació. 

Pels ajuntaments i ens locals supramunicipals, a més a més estarà inclòs: 
 

1. Ajudes econòmiques directes als destinataris sempre que estigui justificada la 
seva urgència i no sigui substitutòria d’altres oficials. 
 

2. Suport econòmic a les ONL del municipi que estiguin vinculades de forma clara 
i directa a l’objecte del programa Salut i Crisi. 

7.2.3 Despeses excloses 

En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de: 

 
1. Funcionament i gestió ordinaris de l’entitat, així com les despeses del personal 

que no estiguin directament vinculats amb l’execució de l’activitat 
subvencionada. 
 

2. Manteniment de les entitats (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, 
etc.)  
 

3. Lloguer o adequació dels espais de realització de les diferents activitats 
 

4. Adquisició d’equipaments i materials 
 

5. Material informàtic  
 

6. Vestuari tant dels professionals com dels usuaris de les activitats 

Pels ajuntaments i ens locals supramunicipals, a més a més estarà exclòs: 
 

1. Suport econòmic a les ONL supramunicipals que ja tinguin un conveni amb 
Dipsalut   

7.2.4 Valoracions 

Els projectes seran valorats per la COMISSIÓ TÈCNICA COMARCAL, formada per un 
representant de l’administració pública local a proposta del consell d’alcaldes de cada 
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comarca i un representant de les ONL de cada comarca i dos membres de Dipsalut, 
un dels quals la presidirà. 

7.3 Disponibilitat pressupostària 

El pressupost del programa es repartirà a nivell comarcal. D’aquesta manera, cada 
comarca tindrà adjudicat un pressupost que només es distribuirà entre els dispositius 
que estiguin articulats en una TAULA DE COORDINACIÓ. 
 
El primer any el pressupost es distribuirà de forma proporcional per habitant i ajustat 
per densitat de població a cada comarca segons dades IDESCAT 2012, segons la 
fórmula següent:  
 
 

Import concedit per comarca = PPC x import total a concedir 
                                                             ∑ PPC 

 
 
PPC (població ponderada comarcal) = 0,8xpoblació real de la comarca + 0,2població 
corregida 
Població corregida = població real de la comarca x densitat mitjana / densitat de la 
comarca 

 
Taula de distribució pressupostària per comarca 

 
 Població real Densitat de població 2013 

Alt Empordà 141.517  104,2 (hab./km
2
) 188.610,63 € 

Baix Empordà 133.754  190,6 (hab./km
2
) 158.951,17 € 

Cerdanya 19.047  34,8 (hab./km
2
) 37.484,74 € 

Garrotxa 55.855  76 (hab./km
2
) 81.043,91 € 

Girona 184.187  320 (hab./km
2
) 205.914,89 € 

Pla de l’Estany 31.463  119,7 (hab./km
2
) 60.635,42 €* 

Ripollès 26.268  27,5 (hab./km
2
) 58.346,34 € 

Selva 173.518  174,4 (hab./km
2
) 209.012,90 € 

 765.609 h Densitat mitjana=130,9  1.000.000,00 €  
* L’import corresponent a la comarca del Pla de l’Estany resulta de l’aplicació d’un factor 
amortidor de la mitjana de la densitat de població. 

 
En anys successius es revisarà la formula de distribució i, si cal, es treballarà amb una 
fórmula que introdueixi possibles factors ponderants lligats als objectius del programa. 
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7.4 Diagrama de funcionament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
8. AVALUACIÓ DEL PROGRAMA 

Les ONL, els Ajuntaments i els ens locals supramunicipals que hagin rebut 
finançament en el marc d’aquest programa, per tal d’avaluar i monitoritzar el 
desplegament i el compliment dels objectius, es comprometen a facilitar tota la 
informació i a participar dels processos que Dipsalut li requereixi en termes 
d’avaluació. 
 
 
Girona, 22 d’octubre de 2013 
 
 
El vicepresident 1r 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnadas 

                                                

1
 D’acord amb l’article 3.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local 

ONL ENS LOCALS 

Sol·licitud d’exclosa concurrència a Dipsalut 

Abast Local 

COMISSIÓ TÈCNICA COMARCAL 

1 representant tècnic local + 1 representant tècnic ONL + 2 representants de Dipsalut 

Abast 
supramunicipal 

Integració a la Taula de Coordinació 

Territorials 
(Ajuntaments

) 

Supramunicipals 


