
 

  

1. CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUANTA-VUITENA 
Codi Contracte: 785529011CA 
Entre l’entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) i el Servei Català 
de la Salut 
Data Contracte: 5 de desembre de 2011 
Nom Entitat i NIF: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP), Q0801353D 
Línia Assistencial: Atenció Primària 
Activitat Contractada: Participació en el procés d’implantació del projecte COMSALUT 
Posició Pressupostària: D/251000900/4110/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: EAP Castelldefels 2 (Can Bou), 04374 
Període Clàusula: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2020 
 
 
2. ACTIVITAT  
 
Fer operatiu el Projecte COMSALUT. COMUNITAT I SALUT: ATENCIÓ PRIMÀRIA I 
COMUNITÀRIA, en base a l’acord marc de 8 de juliol de 2015 establert entre el 
Departament de Salut, el CatSalut i entitats proveïdores del sistema públic de salut de 
Catalunya, regulador de la fase inicial del projecte COMSALUT, per establir les bases 
estratègiques i contractuals del seu desenvolupament en determinades àrees bàsiques de 
salut (ABS) del territori.  
 
El Pla de Salut de Catalunya 2016 – 2020 proposa una idea integrada de l’abordatge de 
la salut posant les persones en el centre del sistema. Potencia la salut pública, la política 
dels medicaments, la recerca en salut, la participació de les persones en la seva salut i 
en la gestió del sistema i els projectes interdepartamentals, incorporant projectes 
específics de caràcter prioritari per als propers anys. 
 
El desenvolupament operatiu del concepte d’atenció primària i comunitària ha de 
permetre fer el més harmònic possible el funcionament del conjunt de professionals i 
dispositius sanitaris que proporcionen atenció i serveis ambulatoris -sense  internament - 
a la població d’un territori determinat,  el nucli o la base dels quals són els equips d’atenció 
primària (EAP), que actuen de forma progressivament més integrada amb els equips i 
professionals de salut pública del territori. 
 
D'acord amb la naturalesa intersectorial i participativa de la salut comunitària es tracta que 
els EAP, actuant conjuntament amb  els equips locals de Salut Pública, i de forma 
coordinada amb altres recursos i actius de la comunitat relacionats amb la salut, incloent-
hi els propis de les administracions locals, gaudeixin d'un grau suficient d’autonomia de 
gestió i organitzativa tant pel que fa a la determinació dels objectius específics, formulats 
segons les particularitats locals, com al seu funcionament quotidià i la gestió de les seves 
agendes de treball.  
 
Aquesta autonomia dels EAP participants en el projecte els ha de permetre prendre 
decisions referides a la redistribució interna dels recursos assignats, incloent-hi els 
generats pels guanys d’eficiència assolits. 
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Els equips d'atenció primària i comunitària es comprometen a reorientar les activitats 
assistencials i col·lectives dutes a terme fins ara pels serveis  corresponents d'acord 
amb una cartera de serveis específica que això no obstant haurà de procurar com a 
mínim els següents tipus de prestacions:  
 
Aquelles que són de caràcter general, com ara l’atenció als problemes de salut: aguts i 
crònics de la població protegida, incloent les activitats clíniques preventives, la prescripció 
de proves diagnòstiques, medicaments i derivacions a altres nivells del sistema sanitari, 
l’atenció urgent, l’atenció domicili per problemes de salut aguts i l’atenció domiciliària 
dirigida a les persones amb problemes crònics amb discapacitat i  la gestió de les 
incapacitats transitòries que cal garantir que es mantenen, això si incorporant, en el seu 
cas, la visió comunitària que aprofités les contribucions d’altres dispositius o entitats de la 
població i també, implementar les recomanacions del projecte Essencial que es poden 
dur a terme a l’àmbit de l’atenció primària i comunitària. Totes aquestes activitats han de 
ser objecte de priorització d’acord amb els criteris d’efectivitat, eficiència i equitat.  
 
Entre les prestacions específicament comunitàries que cal oferir a la població s’inclouen 
aquelles de caràcter transversal, entre elles algunes de les actuacions del Pla 
Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), particularment les que requereixen una 
participació activa dels equips d’atenció primària i comunitària.  
 
La incorporació d’aquestes activitats a la cartera de serveis s’haurà de fer gradualment i 
atenent la situació específica de la població afectada i les propostes del mateix equip de 
forma que resultin pertinents i factibles. Els EAP participants en el projecte han de portar 
a terme, com a mínim, els següents grups d’actuacions:  
 

1. El disseny i desenvolupament d’una estratègia de salut comunitària  local  basada 
en la detecció de necessitats i la identificació de recursos i d’actius.  

2. La Implicació dels ciutadans i dels pacients en el màxim d’iniciatives possible. 

3. L’elaboració i implementació d'un (o més) programa(es) de salut comunitària 
adreçat a un o més problemes prioritaris de l’ABS.  

4. Implementació d’intervencions comunitàries especifiques en poblacions 
vulnerables de l’ABS: persones en situació o en risc d’exclusió social, atur, 
persones grans soles, sense sostre, promoció de l’esport en adolescents en risc, i 
altres.  

5. Programa de prescripció d’activitats socials i culturals en persones en situació de 
vulnerabilitat.  

6. El desenvolupament d’activitats comunitàries vinculades als Pactes Territorials 
entre proveïdors.  

7. L’adaptació local dels programes, iniciatives, intervencions territorials en matèria 
de salut pública (obesitat infantil, salut als barris, salut i escola, pla d’activitat física, 
etc). 

8. L’elaboració i manteniment d’un sistema de vigilància i avaluació dels objectius i 
actuacions endegades. 
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3. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la 
documentació que en relació a l’activitat consideri necessària. 
 
Per a l’avaluació de l’activitat, l’entitat presentarà una memòria de les actuacions 
realitzades, atenent els objectius i els indicadors dissenyats. 
 
4.  RATIFICACIÓ 
 
Conforme amb el que preveu l'apartat 3 de l'Acord del Consell de Direcció del Servei 
Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest òrgan en el 
director del Servei, aquesta clàusula addicional està sotmesa a la ratificació del Consell 
esmentat. 
 
I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic. 
 
Adrià Comella Carnicé  Antoni Peris Grao   
Director  Gerent 
Servei Català de la Salut   Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) 
 
 


