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Abans de l’existència d’una sanitat pública, moltes entitats sorgides de la societat civil 
es van responsabilitzar d’atendre les persones oferint un servei públic.

Quan es va crear el sistema públic de salut, la Generalitat va aprofitar els recursos que 
aquestes entitats tenien arreu del territori i la vàlua dels seus professionals.

L’aposta per un sistema públic i universal, juntament amb l’experiència, el coneixement 
i la capacitat de gestió de les entitats de la societat civil han fet possible que avui 
tinguem un dels sistemes més ben valorats del món.

La societat civil catalana, a través de les diferents organitzacions que conformen el 
sistema sanitari i social, continua col·laborant per donar el millor servei possible a 
tothom i per aportar solucions innovadores i de progrés.
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     El nostre 
  objectiu:
la salut i el 
     benestar

de 
totes les 
persones

Declaració Universal dels Drets Humans (1948)
Tota persona té dret a un nivell de vida 
que li asseguri la salut i el benestar. 

Organització Mundial de la Salut (1948)
El dret a la salut inclou l’accés assequible 
a serveis d’atenció de salut de qualitat suficient.

Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea (2000)
Tota persona té dret a la prevenció sanitària i a beneficiar-se 
de l’atenció sanitària.

Constitució espanyola (1978)
Es reconeix el dret a la protecció de la salut.

Llei general de sanitat (1986)
L’assistència sanitària pública s’estendrà a tota la població espanyola. 
L’accés i les prestacions sanitàries es realitzaran en condicions d’igualtat efectiva.

Llei de dependència (2006)
Dret a la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència.

Estatut d’autonomia de Catalunya (2006)
Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i 
gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública.

Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat 
a les prestacions de la xarxa de serveis socials de responsabilitat 
pública.

Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (1990)
Universalització dels serveis sanitaris per a tots els ciutadans 
residents a Catalunya.

Equitat i superació de les desigualtats territorials o socials 
per a la prestació dels serveis sanitaris.

Llei de serveis socials de Catalunya (2007)
Accés universal al sistema de serveis socials per fer efectiva la 
justícia social i promoure el benestar del conjunt de la població.
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en ciències de la vida i de la salut
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Impulsa altres activitats econòmiques
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Resultats positius de salut respecte d’altres països
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de salut

El 91,2% està satisfet
amb els serveis sanitaris

La nostra salut, avui

Catalunya ha desenvolupat un model propi
d’atenció sociosanitària de referència internacional
amb iniciatives com l’atenció pal·liativa.

És líder en recerca, tecnologia i qualitat 
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Associats 
col·laboradors 

del sector
salut 
i social 

El Fòrum d’Associats Col·laboradors és un espai de participació 
de La Unió que s’ha consolidat com una plataforma 
d’innovació i treball en xarxa d’empreses proveïdores de béns
i serveis que presten solucions a les entitats sanitàries 
i d’atenció social. 

El Fòrum representa, a més, un punt de trobada per tal 
de compartir coneixement i també experiències i novetats 
a través de reunions, sessions tècniques i jornades.

Atenció
primària

18% dels centres 
d’atenció primària (CAP)

1 de cada 5
persones ateses 

Atenció
hospitalària

81% dels hospitals

2 de cada 3 
persones ingressades

La major part de l’activitat del sistema sanitari públic 
es fa en centres d’entitats associades a La Unió

Centres associats a La Unió

Activitat dels centres associats

Atenció
sociosanitària

70% dels centres
sociosanitaris

3 de cada 4 
persones ingressades

PADES
75% dels PADES

4 de cada 5 
persones ateses

Salut
mental

87% dels centres
de salut mental

9 de cada 10 
persones ateses

suport pal·liatiu
a domicili

Defensem el dret de la ciutadania 
a una atenció sanitària i social 
de qualitat i amb garanties de futur.

Qualitat 
i sostenibilitat

Per la 
ciutadania
i el  sistema
sanitari 
i social

Col·laboració
Col·laborem amb les administracions 
autonòmica i local en la planificació 
dels recursos per atendre les noves 
necessitats sanitàries i socials 
de la població.

Coneixement
Fomentem el coneixement 
entre els professionals 
d’organitzacions complexes 
i capacitem els equips directius 
experts per dirigir-les.

Gestió eficient
i responsabilitat 
social corporativa
Per assegurar uns resultats de qualitat 
i una gestió econòmica eficient, 
defensem l’autonomia dels centres i la 
transparència en la rendició de comptes.

Marc laboral
Construïm amb els treballadors 
i els seus representants 
un marc estable i negociat 
de relacions laborals.

Difusió internacional Expliquem el nostre model sanitari i social al món i aprenem de l’experiència 
 d’altres països.

32
associats col·laboradors

(altres empreses 
vinculades al sector)

60.000
professionals

114
entitats 

associades

36
fundacions

35
mercantils

24
titularitat
pública

9
associacions

8
ordes

religiosos

2
mutualitats

462
centres

138
salut

mental

56
hospitals

66
atenció 

primària
           

69
sociosanitaris

60
altres

73
dependència

El 81%
d’entitats associades
presta serveis per al sistema
públic

El 19% actua només 
al sector privat 

Àmbits d’activitat de les entitats associades

Atenció
primària

Atenció
especialitzada

Atenció
sociosanitària

Atenció
a la salut
mental

Atenció a la
dependència

Diagnòstic Rehabilitació

Participem i col·laborem amb 

Des de 

1995 
Fundació 
La Unió
Recerca

Coneixement
Estudis

Assessorament
Bones pràctiques

Benchmarking www.uch.cat
www.fundaciounio.cat

Principal associació
   d’entitats sanitàries 
i socials Des de 

1975 
plataforma 

de les entitats 
sanitàries

La Unió

Anàlisi i propostes per a una 
revisió constructiva del model 

REPENSANT EL
MODEL D’ATENCIÓ
A LES PERSONES

AMB DEPENDÈNCIA

Repensant el model social CAT 6FEB17_Maquetación 1  06/02/17  18:10  Página 1

9
convenis 
de la 
sanitat 
privada

5 
convenis
d’atenció 
domiciliària

2 
convenis
d’atenció 
sociosanitària

8
convenis 
de la
sanitat 
pública

35.000 
professionals
formats

358 activitats 
de formació anuals
212 presencials
146 on line

Cercle de Salut 



 
Associats 
col·laboradors 

del sector
salut 
i social 

El Fòrum d’Associats Col·laboradors és un espai de participació 
de La Unió que s’ha consolidat com una plataforma 
d’innovació i treball en xarxa d’empreses proveïdores de béns
i serveis que presten solucions a les entitats sanitàries 
i d’atenció social. 

El Fòrum representa, a més, un punt de trobada per tal 
de compartir coneixement i també experiències i novetats 
a través de reunions, sessions tècniques i jornades.

Atenció
primària

18% dels centres 
d’atenció primària (CAP)

1 de cada 5
persones ateses 

Atenció
hospitalària

81% dels hospitals

2 de cada 3 
persones ingressades

La major part de l’activitat del sistema sanitari públic 
es fa en centres d’entitats associades a La Unió

Centres associats a La Unió

Activitat dels centres associats

Atenció
sociosanitària

70% dels centres
sociosanitaris

3 de cada 4 
persones ingressades

PADES
75% dels PADES

4 de cada 5 
persones ateses

Salut
mental

87% dels centres
de salut mental

9 de cada 10 
persones ateses

suport pal·liatiu
a domicili

Defensem el dret de la ciutadania 
a una atenció sanitària i social 
de qualitat i amb garanties de futur.

Qualitat 
i sostenibilitat

Per la 
ciutadania
i el  sistema
sanitari 
i social

Col·laboració
Col·laborem amb les administracions 
autonòmica i local en la planificació 
dels recursos per atendre les noves 
necessitats sanitàries i socials 
de la població.

Coneixement
Fomentem el coneixement 
entre els professionals 
d’organitzacions complexes 
i capacitem els equips directius 
experts per dirigir-les.

Gestió eficient
i responsabilitat 
social corporativa
Per assegurar uns resultats de qualitat 
i una gestió econòmica eficient, 
defensem l’autonomia dels centres i la 
transparència en la rendició de comptes.

Marc laboral
Construïm amb els treballadors 
i els seus representants 
un marc estable i negociat 
de relacions laborals.

Difusió internacional Expliquem el nostre model sanitari i social al món i aprenem de l’experiència 
 d’altres països.

32
associats col·laboradors

(altres empreses 
vinculades al sector)

60.000
professionals

114
entitats 

associades

36
fundacions

35
mercantils

24
titularitat
pública

9
associacions

8
ordes

religiosos

2
mutualitats

462
centres

138
salut

mental

56
hospitals

66
atenció 

primària
           

69
sociosanitaris

60
altres

73
dependència

El 81%
d’entitats associades
presta serveis per al sistema
públic

El 19% actua només 
al sector privat 

Àmbits d’activitat de les entitats associades

Atenció
primària

Atenció
especialitzada

Atenció
sociosanitària

Atenció
a la salut
mental

Atenció a la
dependència

Diagnòstic Rehabilitació

Participem i col·laborem amb 

Des de 

1995 
Fundació 
La Unió
Recerca

Coneixement
Estudis

Assessorament
Bones pràctiques

Benchmarking www.uch.cat
www.fundaciounio.cat

Principal associació
   d’entitats sanitàries 
i socials Des de 

1975 
plataforma 

de les entitats 
sanitàries

La Unió

Anàlisi i propostes per a una 
revisió constructiva del model 

REPENSANT EL
MODEL D’ATENCIÓ
A LES PERSONES

AMB DEPENDÈNCIA

Repensant el model social CAT 6FEB17_Maquetación 1  06/02/17  18:10  Página 1

9
convenis 
de la 
sanitat 
privada

5 
convenis
d’atenció 
domiciliària

2 
convenis
d’atenció 
sociosanitària

8
convenis 
de la
sanitat 
pública

35.000 
professionals
formats

358 activitats 
de formació anuals
212 presencials
146 on line

Cercle de Salut 



Les nostres entitats 
d’atenció sanitària i social 

de llarga
tradició

Les primeres entitats d’atenció als pobres
A l’Edat mitjana, època d’epidèmies i de fam, la caritat cristiana basteix 

hospitals per atendre i protegir pelegrins, gent de pas, pobres, malalts 

i desvalguts. Aquests hospitals s’edifiquen a la vora de monestirs i esglésies, 

i sempre sota el seu auxili espiritual. Entre els segles XV i XVIII apareixen els 

primers hospitals civils, vinculats a comunitats religioses i a prohoms que 

cedeixen els seus llegats a aquestes institucions de beneficència.

Aquestes entitats històriques –iniciativa de la 
societat civil– formen part de La Unió, l’associació 
d’entitats sanitàries i socials més important de 
Catalunya.

Un incipient model territorial 
d’atenció sanitària a principi 
del segle XX
A partir de 1915, primer la Mancomunitat i després 

la Generalitat republicana impulsen un programa de 

millora i construcció d’hospitals i centres de salut 

–sovint amb la col·laboració municipal– tenint en 

compte la realitat comarcal. Alhora, l’empresariat 

i les forces socials impulsen mútues i cooperatives de 

protecció laboral i sanitària. S’articula, poc a poc, un 

sistema d’atenció sanitària divers i d’abast territorial, 

però encara no accessible per a tothom.

Grans centres de la Seguretat Social 
durant el franquisme
A la postguerra s’implanta el sistema de Seguretat 

Social i l’Estat construeix els grans hospitals provincials 

de Barcelona (Vall d’Hebron, Bellvitge i Badalona), 

Lleida, Girona, Tarragona i Tortosa, mentre que els 

hospitals històrics de la societat civil suporten molta de 

l’activitat assistencial. Al final de la dictadura, només un 

20% dels llits hospitalaris eren de la Seguretat Social, la 

resta pertanyia a fundacions, mútues, ordes religiosos, 

Creu Roja, entitats privades i administracions locals.

Atenció de qualitat per a tothom 
amb centres de diferent titularitat
Amb la recuperació de l’autogovern els anys vuitanta 

es defineix un model propi del sistema públic de salut 

amb accés universal. Es modernitzen els hospitals, 

se’n projecten de nous comarcals i es crea la Xarxa 

Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP), constituïda per 

una setantena de centres d’arreu del país i de titularitat 

diversa. Un sistema integral i públic que s’estendrà 

a l’atenció primària, sociosanitària i de salut mental. 

A molts d’aquests i d’altres centres també s’hi pot 

accedir a través d’assegurances sanitàries o de manera 

privada. Tots aquests recursos públics i privats i els 

resultats en salut fan que Catalunya sigui considerada 

com un dels països amb millor sanitat del món.
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i sempre sota el seu auxili espiritual. Entre els segles XV i XVIII apareixen els 

primers hospitals civils, vinculats a comunitats religioses i a prohoms que 

cedeixen els seus llegats a aquestes institucions de beneficència.

Aquestes entitats històriques –iniciativa de la 
societat civil– formen part de La Unió, l’associació 
d’entitats sanitàries i socials més important de 
Catalunya.

Un incipient model territorial 
d’atenció sanitària a principi 
del segle XX
A partir de 1915, primer la Mancomunitat i després 

la Generalitat republicana impulsen un programa de 

millora i construcció d’hospitals i centres de salut 

–sovint amb la col·laboració municipal– tenint en 

compte la realitat comarcal. Alhora, l’empresariat 

i les forces socials impulsen mútues i cooperatives de 

protecció laboral i sanitària. S’articula, poc a poc, un 

sistema d’atenció sanitària divers i d’abast territorial, 

però encara no accessible per a tothom.

Grans centres de la Seguretat Social 
durant el franquisme
A la postguerra s’implanta el sistema de Seguretat 

Social i l’Estat construeix els grans hospitals provincials 

de Barcelona (Vall d’Hebron, Bellvitge i Badalona), 

Lleida, Girona, Tarragona i Tortosa, mentre que els 

hospitals històrics de la societat civil suporten molta de 

l’activitat assistencial. Al final de la dictadura, només un 

20% dels llits hospitalaris eren de la Seguretat Social, la 

resta pertanyia a fundacions, mútues, ordes religiosos, 

Creu Roja, entitats privades i administracions locals.

Atenció de qualitat per a tothom 
amb centres de diferent titularitat
Amb la recuperació de l’autogovern els anys vuitanta 

es defineix un model propi del sistema públic de salut 

amb accés universal. Es modernitzen els hospitals, 

se’n projecten de nous comarcals i es crea la Xarxa 

Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP), constituïda per 

una setantena de centres d’arreu del país i de titularitat 

diversa. Un sistema integral i públic que s’estendrà 

a l’atenció primària, sociosanitària i de salut mental. 

A molts d’aquests i d’altres centres també s’hi pot 

accedir a través d’assegurances sanitàries o de manera 

privada. Tots aquests recursos públics i privats i els 

resultats en salut fan que Catalunya sigui considerada 

com un dels països amb millor sanitat del món.
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per a
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Abans de l’existència d’una sanitat pública, moltes entitats sorgides de la societat civil 
es van responsabilitzar d’atendre les persones oferint un servei públic.

Quan es va crear el sistema públic de salut, la Generalitat va aprofitar els recursos que 
aquestes entitats tenien arreu del territori i la vàlua dels seus professionals.

L’aposta per un sistema públic i universal, juntament amb l’experiència, el coneixement 
i la capacitat de gestió de les entitats de la societat civil han fet possible que avui 
tinguem un dels sistemes més ben valorats del món.

La societat civil catalana, a través de les diferents organitzacions que conformen el 
sistema sanitari i social, continua col·laborant per donar el millor servei possible a 
tothom i per aportar solucions innovadores i de progrés.

Iniciativa i col·laboració 
en el sistema sanitari i social 
Iniciativa i col·laboració 
en el sistema sanitari i social 

de la
societat 
civil
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