
Decàleg de La Unió per impulsar 
l’Atenció Domiciliària Integrada (ADI), 
social i sanitària

Propòsit: Dur a terme una transformació del model d’atenció en 
l’ambit domiciliari que tingui per objectiu principal una atenció integral 
de necessitats socials i de salut dels/les ciutadans/es de Catalunya, 
millorant la qualitat de vida des l’entorn més proper a la persona. 

Hem d’avançar al màxim en l’Atenció 
Domiciliària Integral fent d’aquesta aposta 
la punta de llança de la transformació en 
el sistema d’atenció a les persones.

Persones reben 
serveis d’atenció a 
domicili públics i/o 
privats.

50.000
Prefereix ser 
atès a casa 
seva.

96,4%
Professionals 
al domicili amb 
objectius separats.

13

Un únic pla d’atenció sanitària i social centrat en la persona

5 línies 
estratègiques

Crear un equip central 
amb els/les millors 
persones expertes del 
sistema per impulsar l’ADI. 

Centralitzar un “pool” 
de recursos específics 
per comprar ADI amb 
base problacional. 

Organitzar ADI per 
regions comunes de salut 
i social a tot el territori.

Compartir des d’ambdós Departaments, de 
manera conjunta, les bases del model d’ADI.

Model d’atenció 
integrada, 
proactiu i centrat 
en la persona

10 propostes per a l’acció

Una atenció individualitzada, segura, personalitzada i de 
qualitat, que doni resposta a les necessitats canviants de 
les persones que ho necessiten i als seus familiars, tenint 
en compte la seva participació, els seus valors, les seves 
preferències i respectant al màxim les seves decisions. 

Incorporant la veu de la persona i la família, facilitant 
l’accés amb protocols integrats, un equip multidisciplinar 
i un gestor del cas que vetlla per la correcta coordinació, 
i promovent la integració en l’entorn comunitari. 

Empoderament 
i Proximitat

Tecnologia per 
avançar-se 

Cartera de serveis 
integrada

Model de 
governança 
territorial social i 
sanitari

Fins a

Demanar als territoris que duguin a 
terme passes decidides per avançar en 
una governança conjunta.

Fer una aposta clara per una 
solució tecnològica única que 
integri els sistemes de salut i 
social actuals, amb el domicili. 

Fer un posicionament públic fort 
envers a l’Atenció Domiciliària, amb 
una aposta comunicativa clara en 
mitjans amb impacte social. 

Promoure 
un àrea de 
coneixement, 
habilitats i 
competències 
professionals 
específiques.Integrar l’ADI com a espai d’atenció de les 

rutes assistencials territorials i avaluar els 
resultats de les intervencions proposades.  

De manera transversal, 
seguir un enfocament 
d’acció.
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