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Introducció

L’aprovació d’aquest Reglament és un pas significatiu i suposa l’assoliment d’un dels 

objectius més destacats que s’havia fixat el Govern a l’inici de la legislatura:

• És la primera vegada que es crea com a tal una cartera de serveis, on queden 

definits tots els actes, productes i prestacions oferts a la població en matèria sanitària.

• S’inclouen noves prestacions àmpliament demandades per la societat, com la 

inclusió dels tractaments de psicologia, reproducció assistida o disfòria de gènere.

• El text s’ha treballat durant anys de manera conjunta entre el Ministeri de Salut, la 

CASS, els prestadors de salut i els col·legis professionals implicats.

• Es dona compliment a la Llei General de Sanitat, que obliga a establir per via 

reglamentària el contingut de la cartera de serveis.
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Contingut i finalitat de la CSPS

Defineix les 
prestacions 

sanitàries amb 
finançament 

públic

Estableix els 
criteris d’inclusió 

i exclusió de la 
cartera

Determina qui i 
com es fa cada 
prestació i els 
criteris d’accés

Ús racional 
dels recursos 

públics per 
obtenir millors 
resultats en 

salut
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Principis que regeixen el contingut de la CSPS

Dret de la població a accedir als productes i 
serveis de la CSPS

Equitat del sistema, 
protecció a col·lectius 

vulnerables

Treball segons guies i 
protocols

Provisió de serveis de 
manera integrada i 

centrada en la persona

Coordinació entre 
nivells assistencials

Serveis de qualitat, 
segurs, eficaços i 

eficientes 

Paper rellevant de 
l’atenció primària
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Tipus de prestacions de la CSPS

Prestacions de salut 
pública

• Activitats de promoció, 

prevenció, educació

• Vacunes i altres medicaments

• Finançades per Govern

• Població general

Prestacions 
assistencials

• Activitats preventives, 

diagnòstiques, terapèutiques o 

rehabilitadores

• Finançades per la CASS

• Afiliació CASS
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Classificació dels serveis

• Serveis de salut pública.

• Serveis amb finalitat curativa.

• Serveis de rehabilitació.

• Atenció a grups de població específics.

• Serveis d’atenció en salut mental.

• Serveis de suport al diagnòstic i al tractament.

• Transport sanitari i rescat d’emergències.

• Medicaments i altres productes de salut propis de la prestació farmacèutica.

• Productes sanitaris propis de la prestació ortoprotèsica, ulleres i audiòfons.

• Dietètica clínica ambulatòria.

• Altres prestacions.
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Noves prestacions

El reglament inclou el finançament públic per primera vegada de 

noves prestacions en diferents àmbits:

• Reproducció humana assistida

• Psicologia

• Disfòria de gènere

• Podologia

• Dietètica

• Estudis genètics amb finalitat preventiva

6 mesos per aprovar 
normativa específica

Avaluació resultats 
primer any 
implantació

Ajustaments
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• Si existeix diagnòstic d’infertilitat o una indicació clínica d’acord amb la normativa 
específica. Inclou la inseminació artificial i la fecundació in vitro.

Reproducció humana assistida

• Inclou, si s’escau, la informació, avaluació, acompanyament, tractament hormonal i 
quirúrgic dels casos de disfòria de gènere.

Disfòria de gènere 

• Inclou l’estudi, diagnòstic i el tractament de les malalties i alteracions que afecten al peu. 

• Exclou:  

Podologia estètica i exclusivament de confort. 

Anàlisi de la marxa i carrera amb finalitat esportiva

• Accés als serveis de podologia amb prescripció mèdica o d’infermeria

Podologia

Noves prestacions
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• Inclou avaluacions psicomètriques per l’avaluació integral de les persones, 
psicoteràpies individuals, de grup o familiars. 

• Accés amb prescripció mèdica del metge d’atenció primària o pediatre, del psiquiatra, 
del servei de salut mental del SAAS o del metge especialista referent.

Psicologia

• Inclou l’elaboració de pautes nutricionals adaptades a les persones amb patologies 
estretament relacionades amb l'alimentació.

• Exclou:

Elaboració de dietes amb finalitat de millora del rendiment esportiu.

Control i dietes d’aprimament a demanda del pacient.

• Accés amb prescripció del metge especialista en les patologies indicades.

Dietètica ambulatòria

Estudis genètics amb finalitat preventiva

Noves prestacions
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• Per a ser finançades públicament, determinades prestacions han de:

▪ Seguir les guies clíniques, protocols o rutes assistencials.

▪ Ser prescrites o proveïdes per professionals amb una especialitat o formació 

determinada –es preveu la prescripció delegada a altres professionals (entrada 

en vigor al cap de 3 mesos)–.

• Per a medicaments específics (especialment costosos o d’alta complexitat)  es 

poden exigir validacions individualitzades per part d’una comissió específica. 

• Les renovacions de les prescripcions dels actes de rehabilitació les han de fer 

metges especialistes.

Condicions específiques
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S’exclouen de la cartera de serveis:

• Actes amb manca eficàcia, efectivitat, seguretat o eficiència provada.

• Actes destinats a l’estètica o a la millora exclusiva del rendiment esportiu.

• Actes amb manca d'interès per haver estat superats per altres tècniques o 

procediments més eficaços o per no tenir utilitat sanitària:

▪ Homeopatia

▪ Acupuntura

Exclusions
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• L’aprovació de la cartera de serveis suposa la definició concreta, ordenada i 

categoritzada per primera vegada de tots els actes, serveis i prestacions de l’àmbit de la 

salut amb finançament públic. 

• Es tracta d’una cartera de serveis moderna i adaptada a la societat actual, amb la 

inclusió de noves prestacions fins ara no contemplades.

• Suposarà un ús més racional de la despesa sanitària del país, finançant i invertint en 

els àmbits més necessaris.

• Treballat amb tots els actors implicats per donar-li continuïtat i estabilitat.

Conclusions
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Gràcies per la vostra atenció


