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2.PUNT DE PARTIDA 

Introducció 

La xarxa pública de serveis d’atenció socials i sanitària, per definició, ha de ser l’instrument de referència que 

concreta el dret de les persones a gaudir dels serveis socials i sanitaris d’un territori. El volum la distribució i la 

qualitat d’aquests, ha d’estar planificada per l’administració en forma de cartera, amb condicions d’igualtat i 

equitat, entre els  territoris  que conformen el mapa de serveis de Catalunya. Pel que fa a la gestió dels 

diferents serveis, cal seguir les tendències i les instruccions que, des dels diferents àmbits, se’ns estan 

plantejant. Per complir els objectius marcats, és imprescindible que, des de les entitats proveïdores, 

s’adquireixin compromisos de col·laboració que modifiquin  les relacions entre àmbits i nivells, transformant la 

relació actual, en un model de treball en xarxa amb una visió territorial de la gestió.  

Actualment, el col·lectiu de persones que requereixen serveis sanitaris acompanyats de suport i atenció 

social, cada cop és més alt. Per evolució sociodemogràfica tots els  territoris tenen una tendència a un 

envelliment progressiu, amb una esperança de vida molt elevada, L’Alt Penedès segueix aquesta tendència i 

la seva situació està dins la mitjana de Catalunya. Paral·lelament, els requeriment i les expectatives de la 

població respecte a la demanda de serveis i la qualitat dels mateixos  també és elevada, en consonància amb 

el desenvolupament sociocultural del nostre país. 

Diferents estudis i experiències indiquen que el grup de població que consumeix major volum de serveis 

socials i de salut es troba en la piràmide de població adulta i persones grans, sobretot d’edat avançada. 

L’abundant  informació elaborada pels Departaments de Salut i Serveis Socials posen de relleu que aquest 

grup de població, és força heterogeni i te unes necessitats d’atenció que esdevenen complexes, per la 

multiplicitat de factors de risc associats a malalties cròniques i/o amb pèrdua d’autonomia personal, 

acompanyats amb freqüència de factors de rics social. 

Diferents fonts bibliogràfiques posen de relleu que el ràpid creixement del grup de persones d’edat avançada, 

acompanyat de la situació de crisis econòmica que està vivint el país, podria posar en perill la sostenibilitat de 

l’actual Model de Salut i d’Atenció Social de Catalunya. En aquests sentit, des dels diferents nivells de 

l’administració s’estan implementant propostes estratègiques que promouen l’adaptació de la xarxa de serveis 

a les noves circumstàncies. 

El desplegament de propostes estratègiques amb l’objecte de promoure el canvi i adaptació de la xarxa, 

queda descrit àmpliament en El Pla de Salut de Catalunya 2011-20015. Són  molt rellevants la  proposta de 

transformació del model d’atenció a les persones amb malaltia crònica i la creació del programa de prevenció 

a la Cronicitat, i el Pla Interdepartamental  d’Atenció Social i Interacció Social i Sanitària ( PIAISS). Les dues 

propostes tenen com a objecte desenvolupar i implantar accions pròpies del pla director sociosanitari i dels 

diferents contractes programes socials per abordar i donar resposta conjunta als problemes de salut de més 

impacte. La suma dels objectius i les  accions dels “dos plans”´és el nou escenari a partir del qual cal revisar i 

adaptar el contingut i la gestió de la cartera de serveis, tant de salut com de l’àmbit social.  

Des de l’any 2011 a l’Alt Penedès s’han desenvolupat un conjunt de projectes de treball col·laboratiu. 

L’experiència i el coneixement mutu, ens porten a plantejar un nou repte: promoure la revisió i adaptació de 

l’actual cartera de serveis dels diferents nivells d’atenció  (especialitzada, intermèdia, primària de salut i 

social) en entorn institucional i comunitari, per donar resposta a persones amb necessitats complexes, tant 

socials com sanitàries, seguint les línees estratègies definides del  PPAC i el PIAISS.  
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Les accions  que ens proposem abordar representen un  canvi de model d’atenció per tal de donar el servei 

més adequat en el lloc més adient, en base a una valoració integral e integrada centrada en la persona,  

prioritzant els serveis que perllonguin l’atenció en l’entorn comunitari.   

     

3. ANÀLISI DE SITUACIÓ EN TERRITORI 

 

3.1 Enfoc territorial. Entorn geogràfic. 

L’Alt  Penedès està integrat per 27 municipis amb una població total de 106.242h, dels que 96.287 

corresponen al capitatiu de l’Alt Penedès1. Aquesta població està distribuïda en 592 Km2 i té una densitat de 

179 hab /Km2  amb una distribució molt desigual i per sota del de Catalunya (325 hab/km2). La distribució per 

grups d’edat i sexe de l’Alt Penedès no mostra diferencies significatives respecte a la catalana (Fig.1) 

Fig 1: Piràmide població del Penedès 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’índex d’envelliment de la població de l’Alt Penedès és de 99 (Catalunya 110) i el de sobre envelliment 16 

(Catalunya 14). Les diferències entre les poblacions són notables. A Vilafranca les dades de dependència en 

> de 65 anys, envelliment i sobre envelliment estan per sota de les de Catalunya, mentre que en els municipis 

rurals tots aquests indicadors estan per damunt dels índexs catalans. Es pot concloure que la població 

d’entorn rural, mostra major envelliment i dependència. 

La població d’entorn rural representa el 44%, distribuïda per tot el territori en petits nuclis de població i un  

ampli nombre de masies i cases aïllades.  

Això comporta una situació especial a l’hora d’articular la gestió, organització i distribució de l’accés als 

diferents recursos socials i sanitaris de la comarca, creant situacions d’inequitat entre la població. 

A les figures 2 i 3 es representa la distribució dels diferents recursos territorials, tant socials com sanitaris. Cal 

destacar la concentració de serveis a Vilafranca (capital de comarca) i els nombrosos punts d’atenció, tant de 

atenció primària de salut com de serveis socials bàsics. Aquest recursos depenen de tres proveïdors de salut 

(CSAP; CSSV I ICS) i els socials de duess administracions locals ( Aj. Vilafranca i Consell Comarcal) 

                                                           
1
 Dades IDESCAT 2013 

2 Anuari 2013  Servei d’iniciatives econòmiques de la Mancomunitat Penedès- Garraf 
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Fig 2: 

Serveis d’atenció especialitzada, intermèdia i atenció primària, així com SSB de Consell Comarcal i 

Ajuntament de Vilafranca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3 :  

Punts d’atenció d’Equips Bàsics d’Atenció Social i Centres d’Atenció Primària de Salut. 
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3.2 Demanda i comorbiditat 

La distribució de patologies a l’Alt Penedès tenint en compte la piràmide d’edat es similars a la de la resta de 

Catalunya.2  ( Fig 4) 

Fig 4.  Piràmide de comorbiditats Alt Penedès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualment, per poder preveure i comparar la necessitat de recursos i els seu costos s’utilitzen els 

CRG(Clinical Risc Grup) que estableix la relació entre la presència de la malaltia i la previsió de despesa en 

recurs. 

En la taula següent s’observa la distribució dels CRG en la població de l’Alt Penedès i la mitjana del RCA. 

S’utilitza com comparador les dades de Catsalut i no les de població general 

 Fig 5  3Distribució de CRG de la població 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
  http://146.219.25.61/msiq/IMP.html  ( MSIQ darrera consulta, agost 2014) 

3
 http://146.219.25.61/msiq/IMP.html ( MSIQ darrera consulta, agost 2014) 

http://146.219.25.61/msiq/IMP.html
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3.3 Indicadors d’utilització de recursos sanitaris  

Utilització de Serveis de Salut  

A l’Alt Penedès 19.924 persones (20,3 %) del total de la població  te un crg >6 (Catsalut  21,4%), la qual cosa 

implica un alt consum de recursos sanitaris, i possiblement socials, degut a la pèrdua d’autonomia que les 

comorbiditats representen. 

La demanda d’atenció al territori es centra en serveis públics, tot i que existeixen alguns punts d’atenció 

ambulatòria depenent de diferents proveïdors  privats. Cal destacar que un 82, 3% de la població són usuaris 

del diferents recursos sanitaris públics; 4 punts percentuals per damunt de la mitjana de Catalunya. 

FIG 6 4   Utilització de servis de salut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general s’observa que la utilització de recursos sanitaris es superior a la mitjana catalana. Cal assenyalar 

una utilització més elevada del recurs de llarga estada i d’urgències respecte a la resta de Catalunya 

(centralització de UCIES en Hospital).  

3.4 Indicadors de necessitats socials 

Atesa la manca de dades comparatives amb la resta de Catalunya es fa difícil poder extreure dades que 

ajudin a la interpretació de la situació concreta de l’Alt Penedès. 

 

L’augment de les necessitats socials ha provocat i provoca un increment de les desigualtats entre les diferents 

capes de la societat, en funció de la renta per càpita de les llars catalanes. Aquestes desigualtats no només 

s’incrementen a nivell econòmic, sinó que tenen una forta repercussió en l’estat de benestar i salut de les 

persones, segons indica l’estudi FOESSA 2014 de Càritas Española. 

 

Seguint aquesta tendència, tant a nivell de Vilafranca, com sobretot comarcal, on el nivell d’envelliment és 

més elevat, s’observa un percentatge significatiu de problemàtiques tractades a nivell de salut que acudeixen 

a serveis socials per trobar-se en situació de vulnerabilitat social . 

Així, en la figura 7 que es presenta a continuació es pot observar que les problemàtiques ateses en els SSB, 

tant de comarca com de Vilafranca, es centren en els aspectes econòmics i de salut. La capital de comarca 

                                                           
4
 http://146.219.25.61/msiq/IMP.html ( MSIQ darrera consuslta agost 2014) 

http://146.219.25.61/msiq/IMP.html
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concentra  una població amb un índex de problemàtica econòmica més elevada, essent la seva població més 

jove i menys envellida.  Pel contrari a nivell de la resta de municipis de la comarca, on l’índex d’envelliment és 

més elevat, concentra més problemàtiques a nivell de salut. 

 
FIg 7 Distribució de l’atenció per tipus de problemàtica 
 

PROBLEMÀTICA VILAFRANCA (%) CCAP (%) 

LABORALS 15.9 14.3 

SALUT 16.7 26,88 

ECONÒMIQUES 31.6 23.16 

MANCANCES SOCIALS 15.4 12.75 

 

Si es focalitza l’atenció al conjunt de població vinculada al grup de PCC, s’observa, en la següent gràfica, que 

a nivell de serveis socials bàsics d’ambdues Àrees Bàsiques de Serveis Socials de la comarca, el col·lectiu 

més significatiu que s’atén és el de la gent gran.  

A molta distància s’observa l’atenció que es realitza a les persones amb discapacitat, malalts psiquiàtrics i 

malaltia terminal. 

L’atenció a la gent gran se situa dins del context de la informació i orientació, cap on van dirigides les majories 

de les actuacions de SSB. A nivell de recurs, s’observa el SAD com a recurs més utilitzat. 

Fig 8 :Distribució de l’atenció per sectors de població i tipus d’actuació 
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EL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 

 

Es contemplen dos tipus de servei d’ajuda a domicili: 

1. SAD SOCIAL 
 

El Decret 151/2008, de 29 de juliol de 2008, en el seu annex de tipologia dels serveis socials del Sistema 

Català de Serveis Socials, en el punt 1.2, defineix el SAD com “Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es 

realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la 

llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o 

manca d’autonomia personal.  

El servei d’atenció domiciliària pot complementar-se amb altres modalitats d’atenció. 

2. SAD DEPENDÈNCIA 
 

El  SAD DEPENDÈNCIA ve definit pel reconeixement de situació de dependència i la corresponent valoració 

d’aquesta. Està supeditat a la prescripció del servei, d’acord amb allò establert a la Llei 39/2006, de 14 de 

desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. 

Pel que fa al servei d’ajuda a domicili cal remarcar diferents qüestions: 

 Per tal de poder donar resposta a persones amb dependència que encara no tenen grau reconegut, 

s’utilitza el SAD SOCIAL, el qual ve a omplir el buit que deixa el SAD DEPENDÈNCIA degut a la 

manca de rapidesa i un barem poc sensible en els casos de complexitat sociosanitària. 

 Les limitacions pressupostàries per part de les Administracions Locals condicionen la cobertura 

d’aquest servei a les necessitats de les persones susceptible de rebre’l. 

 La inequitat de la prestació del servei arreu del territori català és extrapolable a la comarca. És un 

servei més ben dotat a la capital de comarca (Vilafranca) que a la resta dels municipis. 

 

En la següent gràfica (fig 9) queda palesa la cobertura de SAD a nivell de tota la comarca, on s’observa una 

preeminència  de sad social respecte el de dependència. Malgrat que la llei de la LAPAD (llei de dependència) 

estableix el servei de SAD com un dret, les dificultats i la fragilitat del desplegament d’aquesta i la conjuntura 

econòmica no han ajudat a la consolidació d’aquest servei com un dret. 

La conjuntura econòmica ha suposat un fre en la prestació d’hores de servei. 

Com s’ha esmentat anteriorment, el SAD social ha vingut a suplir, de vegades, les deficiències del sistema 

marcat per la llei de la dependència, carregant a l’administració local a nivell pressupostari. 

Fig 9 Persones ateses segons tipologia de SAD 
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A la figura 10 s’observa l’ increment d’hores de SAD dependència. S’observa una gran diferència entre la 

comarca i la seva capital  

Fig 10: Distribució d’hores per tipologia de SAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector d’edat que concentra l’ús de SAD és superior a 65 anys, com s’observa a la fig 11. 

Fig 11: Persones ateses per franges d’edat 
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3.4.1 Nombre d’hores de professionals d’atenció social 

El nombre d’hores d’atenció social que es realitzen a la comarca de l’Alt Penedès, és 1825 hores per cada 

professional d’atenció social. A la taula següent es recullen el nombre i categoria dels professionals 

 

PROFESSIONALS AJUNTAMENT  CCAP 

DIRECCIO 4 2 

TS 12 14.5 

ES 7.5 9 

TF pròpies 2.5 6 

 

 

4. RECURSOS SANITARIS I SOCIALS DE L’ALT PENEDÈS 

Es relacionen totes les unitats i dispositius que intervenen de forma directa o indirecta a les persones en 
situació de complexitat.  

4.1 Recursos sanitaris 

Atenció hospitalària: Hospital Comarcal de Vilafranca .- Consorci Sanitari Alt Penedès  

 Hospitalització processos aguts ... 
 Ufiss. 
 Treball social. 
 Infermeria PREALT. 
 Urgències. 
 Rehabilitació. 
 Consultes externes.  
 Hospitals de dia ( general, UpCA). 
 UCSI. 
 Serveis de suport diagnòstic. 
 Farmàcia. 

 
 

Atenció  primària: Institut català de la Salut 

 Tres Equips d’atenció primària : Penedès Rural, Sant Sadurní i Vilafranca. 
 Servei de Diagnòstic per la Imatge. 
 Rehabilitació. 
 Equip d’Atenció en Residències. 
 Unitat de Gestió de Casos. 
 Suport expert en Malatia Crònica Avançada. 
 Punt d’Atenció Continuada Territorial. 
 Pacient expert (inici d’implementació). 
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Serveis Sociosanitaris Centre Ricard Fortuny –Consorci sociosanitari de Vilafranca  

Serveis sanitaris  

 Hospitalització 
           Atenció intermèdia. 

Atenció de llarga durada. . 

Programa Prealt 

 Atenció diürna ambulatòria 
Hospital de dia rehabilitador.  

Hospital de dia d’estimulació cognitiva. 

Unitat d’atenció a les demències. Consultes externes. 

Consulta externa de geriatria. 

 Atenció comunitària 
Equip de suport domiciliari (PADES). 
 

 Treball social 
 

Altres serveis: 

 Rehabilitació a domicili.  
 Centre de salut mental. 
 O61- Catsalut Respon. 

 

4.2 Recursos socials 

Bàsics 

 Atenció social. 

 Ajuda a domicili. 

 Tecnologies de suport i cura (BAT i teleassistència de Diputació i Creu Roja). 
 

Valoració de la dependència SEVAD (CIS Hospitalet). 

 Prestacions en forma de servei o prestació econòmica. 

 Centre per a l’autonomia personal (SIRIUS IGUALADA i L’ESPIGA). 
 

Persones grans 

 Centre de dia (diversos a tota la comarca). 

 Atenció integral en l’àmbit rural (Torrelavit). 

 Habitatge tutelat .  
 

Persones amb Discapacitat 

 Valoració de grau de disminució (CAD- Barcelona). 
 

 
Centres residencial 
 

 En el teritori hi ha distribuïts 11 centres residencials  amb un total de 675 places, de les que més del 
50% són de gestió mercantil 
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5.POBLACIÓ DIANA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Es prioritza: 

 Persones en situació de cronicitat (PCC/MACA) i dependència.  

 Persones usuàries de programes atenció domiciliària sanitària (ATDOM) o dels serveis d’ajut a domicili 

(SAD). 

 Persones en situació de pre-alta hospitalària en les que concorrin necessitats de continuació d’atenció 

a domicili i de gestió de recursos de suport relacionats amb la pèrdua o manca d’autonomia (materials, 

instrumental, relacional..)  

 Persones residents en serveis de llarga estada o de residències per a la gent gran o discapacitats.  

 Persones grans amb sospita de maltractaments. 

 

En una segona fase evolutiva del projecte: 

 

 Persones sotmeses a violència de gènere. 

 Persones amb problemes de salut mental. 

 Infància de risc.  

 Població que s’identifiqui com a prioritària en termes de foment de l’autonomia, promoció de 

l’envelliment actiu, promoció de la salut i benestar i prevenció conjuntes. 

 

 

6.Situació actual dins de model col·laboratiu Alt Penedès 

Antecedents: 

6.1 Programa d’ Atenció al Pacient Crònic Complex (PCC).  

En desenvolupament des de 2010. Programa pioner dins dels que s’han desenvolupat a Catalunya, 

coordinant els 3 nivells assistencials dins de l’àmbit sanitari (Atenció Primària, Especialitzada i Socio-

Sanitària). Es realitza una reestructuració de l’atenció d’aquest perfil de pacient basada en la  pro activitat, la  

pràctica col·laborativa i l’adequació  de recursos.  

Les principals mesures que s’han posat en marxa per part dels professionals implicats des de l’inici de la 

experiència són:  

 Creació de circuits assistencials coordinats per millorar el maneig clínic del PCC. 

 Establiment de dispositius per millorar el control ambulatori de les situacions de reagudització (UPCA).  

Poblacio diana  Model Col·laboratiu Alt Penedès 

 

 

 

 

 

 

Persones 

amb 

necessitats 

socials 

 

Persones amb 

necessitats 

sanitàries 

Persones amb 

necessitats socials 

i sanitàries (25%) 
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 Millora  de la continuïtat assistencial, tant en situació de risc de descompensació per tal de mantenir al 

pacient al seu entorn domiciliari, com en situació d’agudització i ingrés hospitalari o sociosanitari, 

garantint un seguiment en el moment de la transició entre nivells.  

 S’inicien pactes amb serveis socials del territori al 2012. 

 Adequació de recurs i continuïtat assistencial amb gestió de cas ( UGC).  

 Priorització i adequació dels circuits d’atenció en situacions d’últims dies i/o claudicació familiar en 

pacients amb situació de malaltia crònica avançada (MACA) i abordatge pal·liatiu.  

 

S’han assolit resultats en ambulatorització i reducció d’utilització d’atencions hospitalàries, com ingressos, 

reingressos i assistències a Urgències, tot mantenint la situació funcional i la percepció de qualitat de vida.  

Es va fer una avaluació de cost-efectivitat als 16 mesos de desenvolupament, en la que es va demostrar 

l’eficiència del programa sent cost –efectiu.  

6.2 Suport en la situació pal·liativa a domicili (PADES) 

Des del 2013 s’ incorpora a la cartera de serveis del Consorci Sociosanitari de Vilafranca la gestió d’un 

Servei  PADES per l’Alt Penedès. 

Atén a persones malaltes en situació de crisis que estan en el seu domicili i que es troben en un procés 

final de vida, com a resultat d’una malaltia oncològica, persones amb altres malalties croniques  

avançades, que comporten un elevat sofriment a la persona i al seu entorn familiar i social.  

El marc d’actuació està basat en el model col·laboratiu que garanteix la millor actuació assistencial en 

l’abordatge de la malaltia crónica avançada en situació final de vida. 

 

6.3 Unitat de cronicitat 

Engloba: Unitat de  Gestió de Casos, L’Equip d’Atenció a Residències  i un suport expert  per situacions de 

MACA. 

 Unitat de Gestió de Casos.   

 El suport en Malaltia Crònica Avançada te com objectiu donar suport  als professionals en el maneig 

clínic i en la presa de decisions de les persones que estan en situació clínica complexa, i que en molts 

casos requereixen d’abordatges interdisciplinaris per prendre decisions en l’entorn del pacient.  

 L’Equip d’Atenció a Residències està format per professionals d’atenció primària que presten 

atenció a les residències del Capitatiu de l’Alt Penedès. L’objectiu és millorar l’assistència a les 

persones amb criteris d’equitat i eficiència, equiparant l’atenció en residència a la de l’atenció a 

domicili des del sistema públic de salut 

Inicia l’activitat al 2014 i atén a 9 dels 11 centres residencials (80% de les places residencials) del 

territori.  L’EAR treballa en col·laboració amb als tres equips d’atenció primària de l’Alt Penedès, els 

proveïdors de serveis sanitaris (Hospital Comarcal i Centre Sociosanitaria) i  socials Serveis socials 

Bàsics i amb els  professionals propis de les residències.  S’ha instal·lat  entorn Informàtic  ECAP  que 

permet compartir la informació clinica. 

6.4 Plataforma Informàtica: es desenvolupa plataforma per connexió dels 3 sistemes d’informació clínica 

dels diferents nivells assistencials sanitaris (només accessible a professionals de l’àmbit sanitari).  

En els darrers 2.anys i mig, mitjançant aquesta plataforma (X-Clinic Portal), compartim informació de 

cadascuna de les històries clíniques de cada proveïdor sanitari del territori, facilitant als professionals la 

possibilitat de compartir aquesta informació per simplificar i optimitzar l’atenció. Està en desenvolupament un 

mòdul específic dels pacients identificats com a PCC o MACA, aportant informació especifica que es 

complementa amb la Història Clínica compartida de Catalunya (HC3). 

6.5 Pactes 7x24:  Es consensuen pactes de continuïtat assistencial  de tots els proveïdors sanitaris amb 061-

SEM per garantir l’atenció 7 x24 aquests pactes  afecten a Programa PCC , PADES i EAR. 
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6.6 Model col·laboratiu:  

S’inicien el 2013 els primers contactes i s’estructura com grup de treball a partir de la designació de projecte 

pilot dels dos departaments: es constitueix un grup interdisciplinar amb professionals dels diferents  

proveïdors i organismes implicats.  

 Avançar cap a la porta única d’accés als serveis: plantejaments de circuits de coordinació socials i 

sanitaris.   

 Garantir la continuïtat assistencial social i sanitària ( risc social). 

 

Accions realitzades: 

 Consens sobre una valoració comuna mínima. 

 Consens sobre els motius de consulta de treball social en tots els àmbits basats en CIM 10 (pendent 

de validació i/o canvi). 

 Priorització de valoració SEVAD en pacients identificats com PCC i Malaltia Crònica Avançada 

(escurçar període de valoració no d’adjudicació de serveis). 

 Actualització de Banc d’’Ajudes Tècniques( pendent difusió).  

 Projecte pilot de Teleassitència Mòbil de Diputació de Barcelona. 

 Barem de priorització per serveis (en treball). 

 Pla de formació comú  (Professionals  de l’atenció sanitària i social). 

 

6.7 Protocol de maltractament a gent gran de l’Alt Penedès 

És un Protocol de Salut i Serveis Socials i altres agents del territori implicats (Cossos de Seguretat), en què 

intervenen els diferents nivells assistencials socials i sanitàris. Te com objectius:  

1. Crear un marc de referència que possibiliti la coordinació entre les administracions locals i comarcals i 

entre els diferents serveis especialitzats i professionals per a poder actuar amb la màxima eficàcia i 

eficiència, així com millorar l’abordatge d’aquestes situacions. 

 
2. Fer visible el fenomen dels maltractaments vers les persones grans tant a nivell dels professionals 

implicats com de la societat en general i a les persones grans en particular.     

 
 La població destinatària són les persones de 65 anys o més  residents a la comarca de l'Alt Penedès.  

Resultats i impacte: Protocol unificat i validat oficialment al territori per cada un dels organismes, 

administració i/o entitat a la que pertanyen els tècnics implicats. 

 Punts claus del protocol 

 Creació d'un marc de referència per  la coordinació entre les administracions locals i comarcals, entre 

diferents serveis i professionals per actuar amb la màxima eficiència i eficàcia.   

 Definició d’un marc normatiu de referència.  

 Definició  del marc teòric i conceptual dels maltractaments a les persones grans, tipologies i àmbits en 

què es poden produir. 

 Identificació  dels factors de risc i indicadors que permeten detectar les situacions de maltractament, 

implicacions ètiques.  

 Disseny de circuïts d'actuació: pautes bàsiques d'intervenció per la prevenció, detecció, atenció i 

recuperació de les persones grans. 

 Valora integral, interdisciplinar i interdepartamental que permeti  elaborar el diagnòstic.   

 Consens de 6 escales de valoració comuna. 

 Elaboració d’una  guia ràpida d’actuació amb algoritme del procés d'actuació a nivell local. 

 Formació, sensibilització a diferents àmbits i professionals: empresa d'atenció domiciliària, escola de 

Famílies Centre Sociosanitari Alt Penedès .... 
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7.NECESSITATS DETECTADES 

Després de les accions desenvolupades i de l’experiència de compartir feines,  seguim detectant necessitats 

a les que no podem donar resposta i que requereixen de la implicació i facilitació per part d’altres estructures.  

 No coincidència de mapes. 

 Dispersió geogràfica territorial. 

 Situació econòmica  precària: copagaments, desaparició de prestacions. 

 Dificultat en l’accessibilat als serveis: desplaçaments, cost, transport. 

 Augment de les necessitats de cures; més comorbiditat fragilitat, envelliment estades internament més 

ajustades. 

 Estructures familiars amb disminuïda capacitat de suport: cuidadors grans, poca disponibilitat.  

 Adecuació dels recursos, tant a nivell social com sanitari, per donar resposta a situacions 

sobrevingudes. 

 Situacions de manca de suport  que condicionen la utilització de serveis. 

 Necessitat de capacitació professional polivalent per adaptar-se a les necessitats d’atenció a la 

persona i amb capacitat de treball interdisciplinar.  

 Ajustar els recursos  existents a les necessitats detectades. 

 

8.OBJECTIUS TERRITORIALS 

 Situar a la persona, de manera efectiva, en el centre del sistema. 

 Manteniment i reorganització dels recursos territorials. 

 Gestió eficient dels recursos amb un treball en xarxa i amb model col·laboratiu que permeti adaptar 

diferents formules d’atenció, adaptant-les als diferents entorns, necessitats i voluntats de les persones. 

 Generar una atenció de caràcter interdisciplinari i transversal  

 Adaptació al territori dels models col·laboratius i de gestió proposats per el PPAC i PIAISS 

 Aconseguir aliances estratègiques a nivells de les diferents organitzacions i administracions  

implicades en el projecte  

 

9.PROPOSTA 

9.1 L’organització de la provisió amb visió territorial 

L’abordatge de persones amb múltiples necessitats  (sanitàries i socials) és molt complexa i requereix de  

l’apoderament del professionals del sistema (salut i social), de les persones afectades i de les seves famílies. 

Es fa necessari establir estratègies de col·laboració, cooperació, coordinació i corresponsabilitat, entre la 

societat, les entitats prestadores de serveis, i l’administració.  
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Algunes de les línies que cal  abordar són: 

1. Atenció domiciliària integrada sanitària i social: cal donar un millor resposta a les necessitats canviants 

de les persones i les famílies per poder perllongar l’estada de les persones en el seu propi domicili. 

Per les característiques del territori ,segurament caldrà adoptar fórmules diferents depenent de cada 

entorn. (reformular ATDOM AP,  SAD, hospitalització domiciliària...) 

 

2. Unitat de subaguts: per adequar la intensitat de l’atenció a aquest perfil de pacients que permetin 

estabilitzar situacions difícilment controlables a domicili. 

 

3. Potenciar el recurs d’hospital de dia d’aguts amb ampliació de la franja horària d’atenció. 

 

4. Potenciar centres de dia, 7 dies per setmana: en situacions que requereixen de supervisió o 

descarrega del cuidador per evitar claudicacions que portarien a l’ institucionalització. 

 

5. Potenciar places de atenció intermèdia. 

 

6. Crear places residencials  per urgències socials. 
 

7. Adequar l’oferta actual de llarga estada a la nova ordenació, redistribuint les places actuals, i fent una 

conversió de les places estrictament sanitàries i/o d’atenció a persones amb alt grau de dependència.   

 

8. Crear pisos amb serveis per persones amb pèrdua d’autonomia, pisos tutelats per a persones amb 

riscos d’exclusió social o fragilitat personal.   
 

 
9. Establir una finestra única d’entrada al sistema: la persona es la que decideix a on fa la demanda, la 

qual cosa fa necessari articular sistemes (TICS) per poder donar resposta en qualsevol  punt d’atenció. 
 

10. Constituir un organ de valoració integral. Es proposa l’existència d’un òrgan de valoració conjunta per 
la priorització i l’adjudicació de recursos socials i sanitaris a la comarca . 

 

 Per dur a terme moltes d’aquestes  accions i canvis  cali la implicació de les institucions i organitzacions  

territorials  que són les que tenen les competències i autoritat  per facilitar-ho i impulsar-ho. 

Com s’ha dit anteriorment, la major part dels proveïdors de serveis de l’Alt Penedès estem en disposició de 

donar resposta a les estratègies del model col·laboratiu, estem prou consolidats com a col·lectiu, per 

desplegar  treball en xarxa, més enllà de les diferents titularitats jurídiques de les nostres entitats, i com a 

professionals que treballem en forma transversal podem col·laborar en una major cohesió en el nostre territori. 

Però aquestes voluntats i el treball desenvolupat fins ara requereix de l’aprovació i el lideratge estratègic i un 

recolzament de les diferents administracions tendint cap a òrgans de decisió  territorial, que es podria 

emmarcar en el que es defineix com òrgan de governança. 

En l’estat actual de l’organització actual dels serveis socials i sanitaris, podem afirmar que estem davant d’una 

oportunitat d’implementar el nou model d’atenció integrada tal com es descriu en el PIAISS, alhora que 

s’adapten els serveis a les indicacions del Pla de Salut de l’Alt Penedès. 

La comarca de l’Alt Penedès és una comarca de dimensions mitjanes, on el plantejament dels recursos tant 

de l’àmbit social com de l’àmbit sanitari ha de respondre més a característiques de polivalència, que 

d’especialització. Ara bé, aquesta no especialització hauria d’anar acompanyada de la capacitat de 

flexibilització dels recursos, de l’adequació del mateixos a les necessitats del territori, avançant cap a la 

polivalència dels mateixos. 
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ANNEXES. 

 

ANNEX.1. ÒRGAN DE VALORACIÓ INTEGRAL 

FINALITAT 

L’existència d’un equip  interdisciplinar  amb autoritat delegada per realitzar una valoració conjunta per la 

priorització i l’adjudicació de recursos socials i sanitaris a la comarca de l’Alt Penedès 

 

OBJECTIUS 

1. Crear un instrument de valoració sociosanitària. 

a. Escollir els participants d’aquest òrgan: àrea social primària, àrea sanitària primària, àrea 
sanitària especialitzada, àrea social especialitzada, referent comunitari, serveis territorials 
benestar social 

 

2. Definir criteris de funcionament 

3. Establir criteris comuns de valoració: tant per la priorització com per l’adjudicació de recursos de la 
cartera de serveis 

4. Aconseguir tenir la potestat, com a territori per l’adjudicació / priorització 

 

Per tal d’aconseguir aquesta finalitat es necessari establir fortes aliances entres tots els agents implicats a 

nivell de territori. Cal que es cregui en la necessitat de creació d’aquest òrgan: 

 

 Per millorar l’atenció integral social i sanitària de les persones de la comarca. 

 Per l’eficiència en l’aprofitament dels recursos existents 

 Per tal de cobrir els buits  degut a la manca suficient de recursos 

 Per tal d’anar unificant visions amb la riquesa que suposen les diferents perspectives i camps 

professionals  

 Per tal de tenir més força per la negociació estratègica vers els departaments de la Generalitat 

implicats. 

 

Cal no perdre de vista la PERSONA i les persones professionals implicades en aquest procés. Diversos són 

els motius que ens porten a aquest plantejament i cal superar els criteris de caires més economicista, sense 

deixar-los de banda i tenint-los presents. 

 

Cal construir  entre tots  una filosofia i un esperit propi en aquest òrgan, on tots els agents s’hi sentin implicats 

i reconeguts. La maduració és  lenta però implica aconseguir una solidesa a llarg termini. 
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D’altra banda, a nivell més estratègic, cal un plantejament a nivell de PIAISS  (es planteja el PIAISS com 

element de canalització de les demandes del territori i com interlocutor amb els departament, com a paraigües 

que pot donar aixopluc als plantejaments comarcals) amb l’objectiu de facilitar els moviments necessaris per 

tal d’aconseguir la finalitat proposada. 

Es proposa la creació de grup/grups de discussió, de duració limitada. 
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ANNEX 2. BAT, TRÍPTIC I DOCUMENT 
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ANNEX 3. CODIFICACIONS DE MOTIUS DE CONSULTA 

 

 

CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA 

INTERNACIONAL DE MALALTIES I 

PROBLEMES RELACIONATS AMB LA SALUT- 

CIM 10

MANUAL DE TREBALL SOCIAL HOSPITALARI: 

CIRCUITS, DOCUMENTACIÓ I QUANTIFICACIÓ 

DE L'ACTIVITAT.  CONSORI HOSPITALARI DE 

CATALUNYA 1988-1989 HESTIA: APLICATIU INFOMÀTIC QUE TÉ PER FINALITAT LA GESTIÓ GLOBAL DE LA INFORMACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSCIS: GESTIÓ I TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS...

CIM 10- AREA BÀSCIA SALUT HOSPITAL COMARCAL ALT PDS C.S.S-R.F SERVEIS SOCIALS BÀSICS ALT PDÈS OBSERVACIONS / DESCRIPCIONS

SALUT Z.51.5 ATENCIÓ PAL·LIATIVA

2. DIFICULTATS PER VALER-SE PER SI MATEIX 

AL DOMICLI                                                                  

1. ANGOIXA DEL MALALT O FAMILIA DAVANT LA 

MALATIA el mateix MALALTIA GREU

PACIENTS MACA: MALALTIA CRÒNICA 

AVANÇADA

Z.73.6  LIMITACIÓ D'ACTIVITATS A CAUSA DE 

DISCAPACITATS

2. DIFICULTATS PER VALER-SE PER SI MATEIX 

AL DOMICLI el mateix

DISCAPACITAT FÍSICA- DISCAPACITAT AMB 

MOBILITAT REDUÏDA, DISC AMB NECESSITAT 

DE TERCERA PERSONA- DISCPA PSIQUICA, 

DISC SENSORIAL

PERSONES AMB UN GRAU DE DISCAPACITAT 

RECONEGUDA IGUAL O SUPERIOR AL 33%

Z.75.8 ALTRES PROBLEMES RELACIONATS 

AMB ELS SERVEIS SANITARIS I ALTRES 

TIPUS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA

2.DIFICULTATS PER VALER-SE PER SI MATEIX 

AL DOMICILI No l'utilitzem

MALALTIA FÍSICA TRANSITÒRIA, MALALTIA 

FÍSICA CRÒNICA, MALALTIA GREU, MALALTIA 

D'ALT RISC, ALZHEIMER I ALTRES 

DEMÈNCIES

PERSONES AFECTADES PER UN PROBLEMA 

DE SALUT QUE LIMITA L'ACCÉS A UN 

RECURS SANITARI ESPECIALITZAT. INCLOU 

TOTES LES DERIVACIONS A CENTRE DE 

SALUT: HOSPITAL, CENTRE SOCIO SANITARI, 

CENTRES DE SALUT MENTAL.

Z.75.9 PROBLEMA NO ESPECIFICAT 

RELACIONAT AMB SERVEIS MÈDICS I DE 

SALUT 6.MANCA D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ el mateix

ALTRES, (caldria crear un item per indicar 

aquesta situació)

TRÀMITS SANITARIS: VOLUNTATS 

ANTICIPADES… GESTIONS EN L'ÀMBIT DE LA 

SALUT I DE VOLUNTATS DE CURA

Z86.5 HISTÒRIA PERSONAL D'ALTRES 

TRANSTORNS MENTALS O DEL 

COMPORTAMENT

3. ALTERACIONS DE LA CONDUCTA I 

CONDUCTES ATIPIQUES no l'utilitzem MALALTIA MENTAL CRÒNICA O TRANSITÒRIA

COORDINACIÓ AMB SALUT MENTAL AGUDA O 

CRÒNICA.  EXCLOU DEMÈNCIES

Z86.4 ANTECEDENTS PERSONALS D'ABÚS 

DE SUBSTÀNCIES PSICOACTIVES

3. ALTERACIONS DE LA CONDUCTA I 

CONDUCTES ATIPIQUES no l'utilitzem ALCOHOLISME, CONSUM DE DROGA ABÚS DE TÒXICS

Z72.8 LUDOPATA REHABILITAT.  

PROBLEMES RELACIONATS AMB EL JOC

3. ALTERACIONS DE LA CONDUCTA I 

CONDUCTES ATIPIQUES No l'utilitzem LUDOPATIA ALTRES ADDICIONS
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Z.30.0 CONSELLS I EDUCACIÓ GENERAL 

SOBRE L'ANTICONCEPCIÓ 6.MANCA D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ No l'utilitzem

ALTRES, (caldria crear un item per indicar 

aquesta situació) PLANIFICACIÓ FAMILIAR

Z.35.7 SUPERVISIÓ D'EMBARÀS D'ALT RISC 

SECUNDARI A PROBLEMES SOCIALS

7.SOSPITA I EVIDÈNCIA DE MALTRACTAMENT 

INFÀNCIA No l'utilitzem NEGLIGÈNCIA- ABANDONAMENT

CAS DE SEGUIMENT I-O EN FASE D'ESTUDI 

D'EAIA

Z.36.6 ALTRES RECERQUES PRENATALS 

ESPECIFIQUES 10. ALTRES No l'utilitzem

ALTRES, (caldria crear un item per indicar 

aquesta situació)

INTERRUPCIÓ EMBARÀS VOLUNTÀRIA 

PRÈVIA A LES 12 SETMANES DE GESTACIÓ

Z.50 ATENCIÓ EN LA IMPLEMENTACIÓ DE 

TÈCNIQUES DE REHABILITACIÓ 6.MANCA D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ No l'utilitzem HABITATGE DEFICIENT

PUA, SIRIUS, ESPIGA, FUNDACIÓ JOSEP 

ORGUE,  ARRENJAMENT HABITATGE DE 

Diputació BCN

Z72.2 CONSUM DE DROGUES

3. ALTERACIONS DE LA CONDUCTA I 

CONDUCTES ATIPIQUES No l'utilitzem ALCOHOLISME, CONSUM DE DROGA

DEPENDÈNCIA FISIOLÒGICA I/O 

PSICOLÒGICA A UNA SUBSTÀNCIA O A UNA 

PRÀCTICA, MÉS ENLLÀ DEL CONTROL 

VOLUNTARI.

Z.50.2 REHABILITACIÓ DE L'ALCOHOLIC

3. ALTERACIONS DE LA CONDUCTA I 

CONDUCTES ATIPIQUES No l'utilitzem ALCOHOLISME, CONSUM DE DROGA

SEGUIMENTS AMB EL CAS, COMUNITAT 

TERAPEUTICA..

Z.50.3 REHABILITACIÓ DEL DROGADDICTE

3. ALTERACIONS DE LA CONDUCTA I 

CONDUCTES ATIPIQUES No l'utilitzem ALCOHOLISME, CONSUM DE DROGA

SEGUIMENTS AMB EL CAS, COMUNITAT 

TERAPEUTICA..

Z.50.4 PSICOTERÀPIA NO CLASSIFICADA EN 

ALTRES LLOCS

3. ALTERACIONS DE LA CONDUCTA I 

CONDUCTES ATIPIQUES INDICIS DE TRANSTORNS MENTALS

PERSONES AMB UN TRANSTORN - ADDICCIÓ 

SENSE DIAGNÒSTICAR

Z.50.5 TERÀPIA DEL LLENGUTAGE 6.MANCA D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ el mateix

DISCAPACITAT SENSORIAL, és el que més 

s'adapta però caldria fer alguna esmena o 

adaptació

PERSONES AMB NECESSITAT DE 

TRACTAMENT REHABILITADOR, PER 

AFECTACIÓ DE LA PARLA PER UNA 

DISFACIA; O INFANTS QUE VAN AL CEDIAP, 

TRACTAMENTS PUA

Z.52. DONANTS D'ÒRGANS I DE TEXITS 6.MANCA D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ No l'utilitzem

ALTRES, (caldria crear un item per indicar 

aquesta situació)

ORIENTACIÓ I INFORMACIÓ EN TOT EL TEMA 

RELACIONAT EN LA DONACIÓ D'ORGANS. 

DERIVACIÓ A LES UNIVERSITATS 

CORRESPONENTS.

Z.70.1 CONSULTA RELACIONADA AMB 

L'ORIENTACIÓ I CONDUCTA SEXUAL 6.MANCA D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ No l'utilitzem REBUIG SOCIAL

ATENCIÓ I INFORMACIÓ DE CENTRES 

ESPECIALITZATS, CSM…



25 
 

 

PERSONAL          

/ FAMILIAR  

/CUIDADORS

Z55 PROBLEMES RELACIONATS AMB 

L'EDUCACIÓ I ALFABETITZACIÓ 6.MANCA D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ No l'utilitzem ANALFABETISME

ATENCIÓ I INFORMACIÓ DE TOTS ELS 

ASPECTES RELACIONATS AMB 

L'ESCOLARITZACIÓ

Z55.1 PROBLEMES RELACIONATS AMB 

L'EDUCACIÓ 6.MANCA D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ No l'utilitzem DIFICULTATS APRENENTATGE ESCOLAR

PROBLEMES RELACIONATS AMB EL FRÀCAS 

ESCOLAR, BAIX RENDIMENT ESCOLAR, 

INADAPTACIÓ EDUCACIONAL  I QUE LI 

COMPORTA PROBLEMES D'AUTOSTIMA I DE 

RELACIÓ.

Z63.7 ALTRES ESDEVENIMENTS DE LA VIDA 

ESTRESSANTS QUE AFECTEN LA FAMÍLIA I 

L'ENTORN PROPER

2. DIFICULTATS PER VALER-SE PER SI 

MATEIXES EN EL SEU DOMICILI el mateix MANCANCES SOCIALS: ALTRES

LA PERSONA QUE EXERCEIX LA CURA I 

ATENCIONS PRESENTA  ESGOTAMENT, RISC 

DE CLAUDICACIÓ....

Z74. ATDOM:  PROBLEMES RELACIONATS 

AMB DEPENDÈNCIA DEL CUIDADOR

2. DIFICULTATS PER VALER-SE PER SI 

MATEIXES EN EL SEU DOMICILI el mateix MANCANCES SOCIALS: ALTRES

PERSONES QUE REBEN ATENCIÓ A DOMICILI 

DINS DEL PROGRAMA DE SALUT ATDOM,

Z59.3 PROBLEMES RELACIONATS AMB 

PERSONES QUE RESIDENXIEN EN UNA 

INSTITUCIÓ

2. DIFICULTATS PER VALER-SE PER SI 

MATEIXES EN EL SEU DOMICILI el mateix MANCA AUTONOMIA PERSONAL i ALTRES

PERSONES QUE RESIDEIXEN EN UN CENTRE 

RESIDENCIAL

Z60.2 PROBLEMES RELACIONATS AMB 

PERSONES QUE VIUEN SOLES

2. DIFICULTATS PER VALER-SE PER SI 

MATEIXES EN EL SEU DOMICILI el mateix

MANCA AUTONOMIA PERSONAL i ALTRES / 

AÏLLAMENT FÍSIC

PERSONES QUE TENEN DIFICULTATS PER 

DESENVOLUPAR-SE I DUR A TERME LES 

ABVD, ARREL DE LA SEVA SITUACIÓ DE 

SALUT I/O PER LES BARRERES ARQUITE. 

QUE PRESENTA LA VIVENDA

Z60.3 PROBLEMES RELACIONATS AMB 

L'ADAPTACIÓ CULTURAL 4.6 ALTRES No l'utilitzem DIFICULTATS D'INTEGRACIÓ SOCIAL

EL DIAGNOSTIC SERIA: PROBLEMES 

RELACIONATS AMB LA FAMÍLIA. PERSONA 

AMB DIFICULTATS PER A ADAPTAR-SE AL 

SEU MEDI SOCIAL.  INCAPACITAT DE 

RESPECTAR ELS LIMITS NORMATIUS DE LA 

COMUNITAT.

Z.65.3 PROBLEMES RELACIONATS AMB 

ALTRES CIRCUMSTANCIES LEGALS 6. MANCA D'ORIENTACIÓ-INFORMACIÓ el mateix (llit social)

ALTRES: PROBLEMES LEGALS 

D'ESTRANGERIA

PERSONA NO COMUNITÀRIA AMB 

PROBLEMÀTICA DERIVADA DE LA MANCA 

D'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE 

RESIDÈNCIA.

ECONÒMIA

Z56 PROBLEMES RELACIONATS AMB LA 

FEINA I L'ATUR 5. MANCA DE RECURSOS ECONÒMICS  No l'utilitzem

TOTS ELS LABORALS DE L'HESTIA SITUACIÓ PRECARIA A NIVELL ECONÒMIC 

DERIVADA DE PROBLEMES A NIVELL 

LABORAL

Z59.6 PROBLES RELACIONATS AMB UNS 

INGRESSOS BAIXOS 5. MANCA DE RECURSOS ECONÒMICS  No l'utilitzem INGRESSOS INSUFICIENTS

INGRESSOS INSUFICIENT PER COBRIR LES 

NECESSITATS BÀSIQUES: ALIMENTACIÓ, 

CONSUMS, VIVENDA…
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HABITATGE

Z59 PROBLEMES RELACIONATS AMB 

L'HABITATGE I LES CIRCUMSTÀNCIES 

ECONÒMIQUES 5. MANCA DE RECURSOS ECONÒMICS  No l'utilitzem MANCA HABITATGE- DESNONAMENT

PROBLEMES DE VIVENDA RELACIONATS 

AMB EL TEMA ECONÒMIC

Z59.1 HABITATGE INADEQUAT 5. MANCA DE RECURSOS ECONÒMICS  no l'utilitzem

HABITATGE DEFICIENT- BARRAQUISME - 

AMUNTEGAMENT

DEFECTES TÈCNICS A LA LLAR QUE 

IMPEDEIXEN ASSISTÈNCIA ADEQUADA, 

ENTORN INSATISFACTORI, FALTA DE 

CALEFACCIÓ, RESTRICCIÓ D'ESPAI…

Z59.2 DESAVINENÇA AMB VEÏNS, 

ARRENDATARIS I ARRENDADOR 6. MANCA D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ no l'utilitzem ALTRES

TOTES AQUELLES PROBLEMÀTIQUES 

DERIVADES DE LA RELACIÓ AMB ELS VEÏS/ 

PROPIETARIS QUE IMPLIQUEN UNA 

DERIVACIÓ A SERVEIS D'HABITATGE, 

MEDIACIÓ, SOJ…

INFÀNCIA

Z62.8 ALTRES PROBLEMES ESPECIFICATS 

RELACIONATS AMB L'EDUCACIÓ 4. PROBLEMES RELACIONATS AMB LA FAMÍLIA no l'utilitzem DIFICULTATS RELACIONS FAMILIAR/SOCIALS

DESATENCIÓ DE L'INFANT EN TOTS ELS 

SEUS AMBITS DE CREIXEMENT:  CONTROLS 

DE PEDIATRIA, MALA ALIMENTACIÓ, 

ESCOLARITZACIÓ OBLIGATÒRIA, 

ESTIMULACIÓ….CASOS EN QUE ES FA 

INTERVENCIÓ DES DE PRIMÀRIA I/O 

DERIVACIÓ A L'ESPECIALITZADA: EAIA, 

CEDIAPE, CSMIJ, PROGRAM

VIOLÈNCIA 

DOMÈSTICA

Z61 PROBLEMES RELACIONATS AMB FETS 

NEGATIUS DURANT LA INFÀNCIA

SOSPITA I/O EVIDÈNCIA DE MALTRACTAMENT 

EN LA INFÀNCIA no l'utilitzem MALTRACTAMENTS FAMILIARS: TOTS

SOSPITA SITUACIONS DE MALTRAMENTS  

TANT SI LA VICTÌMA ÉS L'INFANT COM SI 

AQUEST HO VIU EN EL SEU ENTORN MÉS 

PROPER . S'ACTIVA EL PROTOCOL 

TERRITORIAL: FASE D'EXPLORACIÓ I 

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ/INFORMES DE 

L'ESCOLA/PEDIATRIA… DELS DIFERENTS 

AGENTS AMB QUI

Z63.0 PROBLEMES DE RELACIÓ ENTRE ELS 

CONJUGUES

SOSPITA I/O EVIDÈNCIA DE MALTRACTAMENT 

DONA no l'utilitzem MALTRACTAMENTS FAMILIARS: TOTS

SOSPITA SITUACIONS DE MALTRACTAMENT 

CAP A LA DONA.S'ACTIVA EL PROTOCOL 

TERRITORIAL: FASE D'EXPLORACIÓ I 

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ/INFORMES DE 

METGE/CSM/SOJ… DELS DIFERENTS 

AGENTS AMB QUI TÉ RELACIÓ 

Z63.2 PROBLEMES RELACIONATS AMB UN 

RECOLZAMENT FAMILIAR INADEQUAT

SOSPITA I/O EVIDÈNCIA DE MALTRACAMENT 

CAP GENT GRAN el mateix MALTRACTAMENTS FAMILIARS: TOTS

SOSPITA SITUACIONS DE MALTRACTAMENT 

CAP A LA GENT GRAN TANT EN EL DOMICILI 

AMB FAMILIARS CONVIVENTS O NO,  

CUIDADORS REMUNERATS, EN 

INSTITUCIONS.... S'ACTIVA EL PROTOCOL 

TERRITORIAL: FASE D'EXPLORACIÓ I 

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ/INFORMES DE 

METGE/CENTRE DE D

T74 SÍNDROMES DE MALTRACTAMENT SOSPITA I/O EVIDÈNCIA DE MALTRACTAMENT el mateix MALTRACTAMENTS FAMILIARS: TOTS

SITUACIONS DE MALTRAMENTS  EN QUE 

S'ACTIVA EL PROTOCOL D'ACTUACIÓ 

CORRESPONT: INTERVENCIÓ 

ESPECIALITZADA EN ELS CASOS D'INFÀNCIA. 

EN GENT GRAN I DONA CALDRIA FER 

INTERVENCIÓ SEGONS PROTOCOL.
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ANNEX 4. PROTOCOL DE MALTRACTAMENT DE PERSONES GRANS 
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ANNEX 5. CIRCUIT URGENT SAD CHEC SERVEI HOSPITALARI 

 

XEC-SERVEI TEMPORAL I URGENT HOSPITAL COMARCAL DE L’ALT  PENEDÈS I SERVEI 

DE LA GENT GRAN SERVEIS SOCIALS BASICS AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL 

PENEDES. 

El Xec Servei és una forma de gestionar serveis amb modalitat de copagament (usuari- 

administració) inclòs en el conjunt de prestacions del Programa d’ajuda a Domicili, 

adreçats a les persones grans residents al municipi de Vilafranca del Penedès. Consta de 

diferents modalitats de serveis:  

Xec-servei d’atenció personal 
Xec-servei de neteja domestica 
Xec servei d’àpats a domicili 
Xec-servei de transport adaptat 
 
CIRCUIT D’URGENCIES DE XEC –SERVEI D’ATENCIÓ PERSONAL 

Es un circuit creat per agilitzar l’activació del servei d’ atenció  personal al domicili, 
mitjançant  el Xec-servei, de les demandes que es fan l’ Hospital  

OBJECTIUS GENERALS 

- Potenciar l’atenció en el domicili de Gent Gran i Persones amb 

Dependència  

- Evitar la duplicitat de professionals  

- Agilitzar les altes de l’Hospital  evitant allargant els ingressos per manca 

de l’atenció a domicili necessària.  

POBLACIO DESTINATÀRIA  

Persones ingressades a l’Hospital, residents al municipi de Vilafranca del Penedès i que 

tinguin 65 anys o més. que necessiten una atenció urgent de suport domiciliari per a fer 

alguna de les activitats bàsiques de la vida diària 

PROCEDIMENT 

Treball social de l’Hospital  fa la  valoració social  del cas, descripció del perfil de 

necessitats, concreció del tipus de servei a domicili, demanda de la documentació 

necessària, envia sol·licitud al Servei de la  Gent Gran, on es fa la valoració corresponent 

del copagament per tal que la Treballadora Social  del hospital faci entrega dels xecs 

necessaris per donar cobertura  ràpida del servei. La persona retorna al domicili amb 

cobertura d’atenció personal i cita concertada amb Serveis Socials per la continuïtat dels 

xecs i seguiment del cas. 



49 
 

 

 

RESULTATS I IMPACTE DE L’EXPERIÈNCIA 

L’activació d’aquest circuit ha permès que l’atenció a domicili sigui gestionada en el 

procés de planificació d’alta hospitalària  garantint un temps de resposta més ràpida i el 

recurs a l’alta de l’Hospital.  

Ha evitat la  duplicitat de professionals 

Ha facilitat el retorn a domicili de persones que si no haguessin retardar l’alta de 

l’hospital o haguessin necessitat d’ingrés a un centre sociosanitari.   

Per tant, podem concloure que l’activació d’atenció a domicili temporal i urgent des de 

les unitats de treball social dels Hospitals agilitzen les altes de l’hospital, evitant 

duplicitat de professionals i potencien el retorn a domicili. 
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ANNEX 6. PRIORITZACIÓ DE SEVAD 

CIRCUIT PER A LA PRIORITZACIÓ DE  
LA VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA 

DE LES PERSONES INCLOSES AL PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ  

A LA CRONICITAT (PPAC) A L’ALT PENEDÈS 
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ANNEX 7. PROGRAMA DE FORMACIÓ

 


