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El 80% de los determinants de la salut  estan 
fora del sistema sanitari 



La Salut i el benestar són una  precondició, un resultat i  un indicador del 
progres de tots els  ODS





https://www.frontiersin.org/files/Articles/576777/fpubh-08-
00508-HTML/image_m/fpubh-08-00508-g001.jpg



Salut Comunitària

Conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a 
millorar la situació de salut de la comunitat en les seves 
dimensions físiques, psicològiques i socials, que actuen 
per mitjà de la capacitat col·lectiva d’adaptació positiva 
als canvis de l’entorn. La salut comunitària té en compte 
tant els elements tangibles i no tangibles de la comunitat 
com els seus sistemes de suport, les normes, els aspectes 
culturals, les institucions, les polítiques i les creences 

Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya
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Guia de SC CATALUNYA Guia SC i COVID19

http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/atenciocomunitaria/050221CAT025_GUIA_FINAL_Guia_per_treballar_en-_Salut_Comunitaria-_a-Catalunya_imatge_nova.pdf
http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/atenciocomunitaria/050221CAT025_GUIA_FINAL_Guia_per_treballar_en-_Salut_Comunitaria-_a-Catalunya_imatge_nova.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/02documents-interes/01documents/accio-comunitaria-covid-19.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/02documents-interes/01documents/accio-comunitaria-covid-19.pdf


COMSalut: comunitat i salut
Impulsa la re-orientació comunitaria del sistema sanitari

Salut als Barris (Barcelona)
Promoció de salut en els barris com el primari element per a millorar les
condicions de vida i benestar, amb un enfocament important en l’equitat des de
la mateixa selecció dels barris a incloure.

Xarxa AUPA
Xarxa de centres d’APS i Salut Pública orientats a l’acció comunitaria en salut. 

+ moltes iniciatives locals com els Plans de Salut etc

Processos comunitaris en marxa a 
Catalunya

http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/comsalut_comunitat_i_salut/
http://www.aspb.cat/arees/promocio-entorns/barris/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/salut_comunitaria/xarxa_aupa/


Procés comunitari

• Es desenvolupa a través del treball en xarxa a 
nivell local i participatiu 

• Aliances per a la definició de intervencions 
comunitàries a partir de la detecció de 
necessitats i actius, la seva priorització, la 
posada en marxa i l’avaluació. 

• És un procés global i interactiu. 



Procés comunitari



Procés comunitari







Index

• Resumen Executiu
• Dades a partir dels IBS de Salut 

Comunitaria
• Dades a partir de 

metodologies qualitatives
• Resultats de la priorització



I a més...

Nova Guia “Acció comunitaria 
per a guanyar salut” del 
Ministerio de Sanidad. 

Webinar de presentació el 
proper 20 d’abril a les 10h
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