
 
 

 

 

 

Benvolguda/Benvolgut, 

Em plau compartir amb vosaltres que, tal com es va aprovar al Consell de Direcció del Servei 
Català de la Salut (CatSalut) del passat dilluns, 13 de maig, el proper mes de juny es posarà en 
marxa el nou Pla de millora de l’equipament de l’atenció primària, amb una inversió de fins 
a 30 milions d’euros durant els propers tres anys. 

Com sabeu, aquesta iniciativa s’impulsa en el marc del compromís ferm i decidit del 
Departament de Salut i el Servei Català de la Salut de dur a terme les accions necessàries per 
millorar l'atenció primària i vetllar per garantir un nivell de qualitat assistencial en tot el territori, 
d’acord amb el Pla d’acció 2019-2020 del Servei Català de la Salut. 

En aquest sentit, el nou Pla de millora de l’equipament de l’atenció primària s’entén com 
una acció excepcional de posada al dia, per tal de corregir les deficiències existents als centres 
d’atenció primària (CAP) i que tenen un impacte negatiu en el desenvolupament de les 
activitats dels professionals i en l’atenció que reben els usuaris dels serveis, i permetrà 
desenvolupar tot un seguit d’accions en benefici del confort, el procés assistencial i l’augment 
de la capacitat resolutiva dels centres de primària.  

Aquesta iniciativa servirà per dur a terme actuacions en quatre grans àmbits:  

 Adquisició de nous aparells sanitaris, que serviran per millorar la resolució de 
l’atenció primària. 

 Reformes de manteniment i conservació dels centres per potenciar el confort dels 
professionals i dels usuaris (canvi de calderes, pintura, etc.). 

 Renovació d’equipaments de l’àmbit tecnològic (equips audiovisuals, centraletes 
telefòniques, etc.). 

 Reposició d’elements d’estructura (butaques d’extracció, substitució de cadires, etc.)  
 

El Pla es desenvoluparà en la majoria de centres d’atenció primària (382 CAP) de tot 
Catalunya, que són tots aquells en què s’han detectat necessitats urgents de millora de 
l’equipament, i tindrà una durada de tres anys. El primer any (juny 2019-juny 2020), se centrarà 
principalment en la compra d’equipament sanitari i adquisició de mobiliari, per un import de 
10 milions d’euros. El segon i tercer any (juliol 2020-juny 2022), amb un import de fins a  
20 milions d’euros, es dedicaran a reformes i adequacions, i al canvi d’instal·lacions d’àmbit 
tecnològic. 

 

 



 
 

 

En les properes setmanes les gerències territorials del Servei Català de la Salut es posaran en 
contacte amb vosaltres per determinar els propers passos per a l’execució del Pla de millora. 

No dubteu a posar-vos en contacte amb el nostre equip per a qualsevol aclariment. 

Agraïm la vostra col·laboració. 

 

Adrià Comella Carnicé  
Director 

Barcelona, 16 de maig de 2019 

 

 

 

 


