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• Recollit a la Llei de Salut Pública de Catalunya 18/2009 aprovada per 
unanimitat

• Inclòs al Pla de Govern, al Pla de Salut i a l’Agenda 2030: Transformar 
Catalunya, millorar el món 

• En consonància amb les estratègies internacionals i amb el suport de l’ 
OMS

• La primera edició del PINSAP va ser aprovada pel govern el 18/2/2014, i 
es va aplicar  recollint més de 1226 actuacions amb possible impacte en 
salut.

El PINSAP concreta a Catalunya la STP 



La Salut a totes les polítiques a Catalunya

2009 2014 2017



Objectius en 2 Eixos:
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Avaluació

Impacte en Salut 

de les polítiques 

/plans sectorials 

consolidats

Avaluació ex-ante

Impacte en Salut de noves 

polítiques /plans sectorials

Ex: Reducció del consum 

de begudes ensucrades 

embotellades a partir del 

IBEE

Test Salut + 

AIS Sant 

Andreu de la 

Barca

http://www.google.es/url?url=http://redsoc.org.ve/oms-llama-a-invertir-en-investigacion-para-avanzar-a-la-cobertura-universal-de-salud/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8WKRVN2zDIL2UtyYgagL&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNF37xKPgZl-TYwyCjdxAJa50aZYbw


Avaluació de l’Impacte en Salut:

Combinació de procediments, mètodes i eines 
amb els quals es pot jutjar de forma sistemàtica 
els potencials efectes d’una política, pla, 
programa o projecte sobre la salut de la 
població i la distribució d'aquests efectes en la 
població 

WHO European Centre for Health Policy. Gothenburg Consensus Paper,1999



Avaluació d’Impacte en Salut (AIS): 
característiques
❑Es proactiva! Informa  una política, pla, programa o projecte 

❑Permet incorporar la salut en la presa de decisions de les 
polítiques no sanitàries per fer-les més saludables i equitatives al 
incorporar el marc dels determinants de la salut i l’equitat a les 
polítiques no sanitàries → Salut a totes les polítiques

❑Multidisciplinar e intersectorial

❑ Facilita participació de la comunitat en la definició de les 
polítiques

❑Utilitza metodologia qualitativa i quantitativa



❑Maximitzar els guanys en salut  d’una intervenció no 
sanitària

❑Minimitzar els efectes nocius d’una intervenció no sanitària

❑Facilitar que les intervencions sectorials considerin la 
relació entre els determinants socials i la salut de les 
poblacions

❑Concretar unes recomanacions

Avaluació d’Impacte en Salut (AIS): 
Objectius



Diversitat d’ 
enfocaments
d’AIS
realitzades a 
Espanya

Fuente: CREIS

http://www.creis.es/



Etapes de l‘AIS

Cribratge

Abast

Seguiment i avaluació

Avaluació

Recomanacions

Informació

L’ AIS afegeix algun valor? És factible?

Determina els possibles efectes sobre la salut, 

poblacions afectades, evidència de que es disposa, etc.

Analitza l’estat basal i els possibles efectes en la salut

Desenvolupa recomanacions en salut i un pla realista per 

a la seva aplicació

Difusió de les recomanacions al públic, als interessats

Monitoritza els resultats de l’AIS/ salut i avalua els 

resultats de l’ AIS





TEST SALUT

Valoració de la necessitat de 

fer un  AIS

NoSí

Realització AIS

Propostes al 
Departament 
responsable

Resposta al 
Departament 
responsable

Departament 
responsable de la 
política

Oficina tècnica
PINSAP

Institució 
competent en 
avaluació en salut 
de les polítiques

Departament 
responsable de la 
política

Oficina tècnica
PINSAP

Institució 
competent en 
realitzar l’AIS de 
les polítiques

El Test Salut és un test 

de cribratge





Test Salut 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/Accions-eines-i-projectes-relacionats/test_salut/


Estructura del TestSalut

❑Dades generals

oParticipació social

oFocus d’actuació 

o Intersectorialitat

oPoblació diana

❑Impacto  sobre determinants (intermedis i  
estructurals) 

oSentit de l’ impacto 

oGrups de població

o Impacto en desigualtats

❑ Avaluació final

oPossibilitat real d’ introduir esmenes

Visió d’ equitat



Etapes d’una Avaluació 
d’Impacte en Salut 



Avaluació de 
l’impacte en Salut 
Recuperació de la 
llera del riu al seu
pas per Sant
Andreu de la Barca

Projecte conjunt amb 

Ajuntament S. Andreu 

de la Barca 



AIS Sant Andreu 
de la Barca

https://www.seu-e.cat/documents/956568/9443313/Avaluaci%C3%B3+d%27Impacte+en+Salut+del+Projecte+de+recuperaci%C3%B3+de+la+ribera+del+riu+al+seu+pas+per+Sant+Andreu+de+la+Barca/227ce2ba-a1aa-42df-940e-21ca8d701158


Continuar 
Tallers/cursos

Proposta de 
noves AIS amb 
Entitats Locals 

etc

Sistematització

Continuar 
Participació en 
grups de treball  
Ministeri /SSCC

Línies de futur



gràcies!


