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El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una 
entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada 
el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista.

El CSC, referència al sector, exerceix la representació i de-
fensa de prop d’un centenar d’associats i 43.000 profes-
sionals que en formen part, als quals presta un marc de 
protecció, de reforçament i desenvolupament de les seves 
funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una 
clara vocació pública, el CSC presta serveis d’alt valor afe-
git als seus associats i col·labora en la definició del model, 
adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i 
d’atenció social i del món municipal.

Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o priva-
des sense ànim de lucre.
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Cartera de serveis 

Missió

Amb la idea de donar serveis d’alt valor afegit als seus associats i aportar 
experiència i coneixement al sistema de salut i social de Catalunya, el CSC 
ofereix entre d’altres els següents serveis:

• Representació davant l’Administració i altres institucions
• Informació permanent
• Assessorament i resolució de conflictes
• Espais de participació per l’associat
• Jornades i sessions tècniques
• Espai de bones pràctiques
• Negociació convenis
• Representació davant de conflictes
• Estudis sectorials
• Plataforma Benchmarking
• Pla de retribució flexible
• Servei Agregat de Contractacions Administratives
• InfoClínic
• Gestió de cobraments i reclamacions de quantitat
• Assessorament i acompanyament específic
• Formació contínua

• Representació i defensa dels associats. El CSC presta als associats un 
marc de protecció,reforçament i desenvolupament de les seves funcions 
en relació als serveis socials i de salut. Defensa els seus interessos i els 
representa davant l’administració i els agents socials.

• Promoció de la proximitat i la integració. El CSC promou la prestació de 
serveis de salut i d’atenció social des de la proximitat, afavorint els equi-
libris territorials i l’equitat, des d’un model que afavoreix la continuïtat 
assistencial i la integració dels proveïdors.

• Autonomia i empresarialització. El CSC impulsa el manteniment, a la 
xarxa de proveïdors, dels valors de l’autonomia de gestió, el bon govern 
i la transparència, aportant l’expertesa i el coneixement necessaris que 
facilitin la professionalitat i l’empresarialització.



Visió

Valors

• El CSC vol prestar serveis d’alt valor afegit als seus associats i col-
laborar en la definició de model, adaptant-se a les noves situacions dels 
centres sanitaris i d’atenció social i del món municipal.

• El CSC vol ser un referent de la gestió pública empresarial, capaç d’arti-
cular un grup de provisió de serveis i de consultoria a Catalunya i a altres 
territoris.

• El CSC vol avançar en aquests objectius mitjançant aliances que siguin 
positives per als seus associats i li aportin fortalesa financera i relacio-
nal.

• La vocació de servei públic, amb independència 
política

• La incorporació de principis ètics i responsabi-
litat social en la presa de decisions.

• La proximitat a les persones i el foment de la 
representació i participació dels ciutadans.

• La promoció de la cooperació i del desenvolu-
pament del coneixement com a base per a la 
innovació.

• La defensa de la transparència i l’eficiència en 
la gestió de recursos de tercers, públics i pri-
vats

• La pràctica del bon govern en les institucions 
dels àmbits de salut i d’atenció social.

• La defensa del consens polític i social en les 
decisions relacionades amb la gestió pública 
dels àmbits de salut i d’atenció social.

• El compromís per complir amb els requisits 
dels nostres associats i de la millora continua 
de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.



Patronal CAPSS 

Servei d’Estudis i Prospectives 
en Polítiques de Salut (SEPPS)

CAPSS és una associació empresarial creada pels associats del CSC l’any 
1995, d’acord amb la Llei 19/77, reguladora del Dret d’Associació Sindical. 
És una entitat sense afany de lucre, independent de les administracions 
públiques i es regeix per uns estatuts i òrgans de govern propis. Entre les 
seves tasques principals hi ha la representació, defensa i promoció dels 
interessos econòmics, socials i professionals dels seus afiliats.

Poden ser membres de CAPSS les entitats prestadores de serveis sanita-
ris i sociosanitaris associades al CSC o que gestionin, amb personal propi, 
centres pertanyents a socis d’aquesta entitat. Són membres de la patronal 
CAPSS totes les entitats associades al Consorci. Existeix també la figura 
d’entitat adherida. 

El Servei d’Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) és la uni-
tat de recerca del CSC. Es va crear el 1996 per reforçar el posicionament 
estratègic del CSC i els seus associats dintre del sector sanitari català. 
Des del 2009, el Grup de Recerca en Polítiques de Salut i Serveis Sanitaris 
que lidera el SEPPS, i en el que participen diverses entitats associades, 
està reconegut per la Comissió d’Universitats i Recerca de la Generalitat 
de Catalunya, primer com a grup de recerca emergent i des del 2014 com a 
grup consolidat (2014 SGR 909). L’objectiu general del SEPPS és contribuir 
al desenvolupament del coneixement del CSC.



Servei Agregat de Contractacions 
Administratives (SACAC)

Consultoria internacional 

El Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci (SACAC) 
compta amb una dilatada trajectòria en l’àmbit de la contractació pública, 
havent acumulat una gran expertesa en la matèria i té per finalitat oferir 
seguretat jurídica als centres associats, garantint l’estricta aplicació de la 
normativa de contractació del sector públic en qualsevol tipus de contrac-
tació.

El SACAC  actua com a central de contractació del sector sanitari concer-
tat, convocant procediments de contractació centralitzats amb destinació 
als centres que s’adhereixin a cada convocatòria, amb la finalitat d’asso-
lir les màximes economies d’escala possibles. I també presta als centres 
associats els serveis que requereixin en la tramitació administrativa dels 
seus propis expedients de contractació, inclòs l’assessorament jurídic.

La divisió de consultoria de CSC-CiG s’especialitza en projectes de suport 
a la gestió per a entitats proveïdores de salut i d’atenció social. També 
treballa en estudis i solucions de macrogestió de sistemes i de xarxes 
integrades per a administracions i organismes multilaterals. Gràcies a la 
tasca de la Consultoria Internacional de CiG, el Consorci manté un conveni 
de col·laboració permanent amb l’Organització Panamericana de la Salut/
Organització Mundial de la Salut i està reconegut per aquest organisme 
com a entitat experta en Sistemes Integrals de Salut.



Centres Gestionats i SAD

   ABS LA ROCA DEL VALLÈS   

Aquesta ABS que el CSC gestiona des de l’any 2002, té una població de 
referència de més de 10.100 habitants i consta de 3 centres (CAP Vicenç 
Papaceit, Consultori la Torreta i Consultori Santa Agnès). Amb 6 metges 
de família, 1 pediatre, 6 infermeres i 5 administratius, és referent en Salut 
Comunitària a Catalunya. Destaquen també la seva implicació en la recer-
ca i la vocació de servei públic, oferint prestacions com l’odontologia, la 
podologia o l’atenció a la dona. A més, se li reconeixen excel·lents resul-
tats de salut com un baix índex de pacients polimedicats, baixes hospita-
litzacions evitables, alta cobertura antigripal...

  CENTRE INTEGRAL DE SALUT COTXERES  

Aquest centre va obrir les portes l’any 2010, i és fruit de les necessitats 
expressades pels veïns del territori, amb una forta vocació de proximitat i 
atenció integral a la salut. La gestió del CIS Cotxeres s’atorgà al CSC mit-
jançant un conveni de concessió administrativa, amb el Servei Català de la 
Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

El CIS Cotxeres presta atenció a la salut en tres grans àmbits: atenció 
primària, atenció sociosanitària i rehabilitació. 

L’atenció primària consta d’un Centre d’Atenció Primària (CAP) i un Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP). El primer té una població de refe-
rència de més de 25.200 habitants. És pioner en el programa del Pacient 
Crònic Complexe (PCC) i està altament implicat en la provisió pública de 
serveis, ofereix prestacions com l’odontologia o la podologia. També dóna 
serveis d’alta especialització com la crioteràpia, les infiltracions intraar-
ticulars o la cirurgia menor ambulatòria. I és reconegut per excel·lents 
resultats de salut com les baixes hospitalitzacions evitables, l’alta cober-
tura vacunal en infants o els bons indicadors de prescripció farmacèutica. 
El CUAP és un centre d’alta resolució, que està coordinat amb els equips 
d’atenció primària del territori, els serveis de transport sanitari urgent i 
els hospitals de referència, amb els quals ha unificat protocols assistenci-
als. És el centre de referència per les urgències de baixa complexitat d’una 



població de més de 187.000 persones. L’any 2015 va atendre 
a més de 50.000 urgències, de les quals més del 10% tenien 
un potencial risc vital.

L’atenció sociosanitària consta de 220 llits de llarga estada, 
distribuïts en 5 plantes, i 50 places d’Hospital de Dia. L’any 
2014 es van atendre 740 pacients (67.633 estades) de Llarga 
Estada, dels quals més del 70% presentaven un alt grau de 
dependència i un 30% tenien diagnòstic principal o secundari 
de demència. Destaquen uns bons resultats d’episodis amb 
destinació a domicili i incidències de nafres. A l’Hospital de 
dia es van atendre més de 100 pacients en el 2015, el 38% dels 
quals tenia diagnòstic principal o secundari de demència. 

El Servei de Rehabilitació Ambulatòria és el servei més jove 
del centre. Ha estat capaç d’atendre a quasi 5.500 pacients 
a l’any amb processos de baixa-mitja complexitat, amb una 
mitjana de 14,7 sessions per procés. 
 

  CENTRE SOCIOSANITARI FREDERICA MONTSENY  

El Centre Sociosanitari Frederica Montseny (CSSFM) de Viladecans es va 
posar en funcionament l’any 2007 i és propietat del Consorci Sociosanitari 
de Viladecans, ens participat pel CSC i l’Ajuntament de Viladecans mit-
jançant una col·laboració sense afany de lucre. El CSSFM presta atenció 
sociosanitària: 26 llits de llarga estada, 38 llits de convalescència, 15 llits 
de cures pal·liatives i 28 places d’hospital de dia; i també atenció a la de-
pendència amb 98 places de residència assistida pública, 8 places de resi-
dència assistida privada i 20 places de centre de dia. 

L’any 2015 el CSSFM va atendre més de 160 pacients de llarga estada, 
dels quals un 14% eren ictus i més del 25% tenien diagnòstic principal o 
secundari de demència. A convalescència, es varen atendre més de 350 
pacients; el 18,5% d’aquests presentava fractura de coll de fèmur i un 
85,2% va tornar al domicili habitual després de l’alta del centre. Tant en 
llarga estada com en convalescència destaca un percentatge superior a 
la mitja de Catalunya en pacients que presenten una millora en l’estat 
funcional. A cures pal·liatives es van atendre prop de 250 pacients i 56 a 
l’Hospital de dia. Pel que fa a atenció a la dependència, el 2015 hi hagueren 
151 pacients en residència assistida i 30 al centre de dia. 



  SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILÀRIA (SAD)  

El CSC ha desenvolupat un model de gestió del Servei d’Atenció Domicilà-
ria (SAD) de prestació integra de serveis d’atenció a la persona i de neteja 
de la llar,  innovador i adaptable a les necessitats i requeriments de cada 
territori. Així, el CSC respon a una vocació de servei públic de proximitat, 
clau per a l’atenció a la vulnerabilitat i la dependència, amb la voluntat de 
col·laborar amb les administracions públiques en el desplegament de la 
Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Si-
tuació de Dependència, de la Llei de Serveis Socials de Catalunya, i l’adap-
tació a  futures lleis. L’essència del model és la gestió coordinada amb 
responsabilitats i tasques conjuntes entre l’Ajuntament i el CSC. 

Actualment el CSC està desenvolupant serveis per a l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac, l’Ajuntament de Molins de Rei, l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. En el 2015, entre 
els quatre ajuntaments es van realitzar 43.000 hores d’auxiliar de la llar i 
228.000 hores de treballadora familiar. Compta amb molt bons resultats 
de satisfacció dels usuaris en l’enquesta que es realitza anualment: 100% 
recomanaria el servei i 98,86% està molt satisfet (2014). 
 
Destacar també altres encàrrecs de gestió per part d’ajuntaments. Per a 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, el CSC realitza la gestió dels centres 
(casals) d’atenció a la gent gran; per a l’Ajuntament de Molins de Rei, el 
CSC gestiona el Servei d’atenció social, psicològica i educativa (SAPSE) de 
la Llar d’avis municipal Dr. Josep Mestre o per a l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac, el CSC gestiona la prestació del Servei d’Ajuts Tècnics. 

Participació en altres consorcis

A més, el CSC participa en el Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI), que 
compta amb més de 150 places de residència, més de 100 places entre 
l’hospital i el centre de dia i 137 pisos residencials; i el Consorci Sociosani-
tari de Vilafranca (CSSV), que té gairebé 200 llits d’hospitalització, més de 
80 places d’hospital i centres de dia, i 107 places de residència.



Els nostres associats

Ajuntament de l’Ampolla • Ajuntament de Badalona • Ajuntament de Banyeres del 
Penedès • Ajuntament de Barcelona • Ajuntament de Blanes • Ajuntament de Calella 
• Ajuntament de Figueres • Ajuntament de Granollers • Ajuntament d’Igualada • Ajun-
tament de Lleida • Ajuntament de Manlleu • Ajuntament de Martorell • Ajuntament de 
Mataró • Ajuntament de Molins de Rei • Ajuntament de Mollet del Vallès • Ajuntament 
de Montcada i Reixac • Ajuntament de Sabadell • Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca • Ajuntament de Sant Boi de Llobregat • Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
• Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet • Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos • Ajuntament de Terrassa • Ajuntament de Vilafranca del Penedès • Ajunta-
ment de la Roca del Vallès • Badalona Serveis Assistencials, SA • Banc de Sang i 
Teixits • Castelldefels Agents de Salut (CASAP) • Centre Integral de Salut Cotxeres • 
Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi Ambient • Consorci Corpo-
ració Sanitària Parc Taulí • Consorci Hospitalari de Vic • Consorci Laboratori Interco-
marcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf • Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
• Consorci Sanitari Integral • Consorci Sanitari de Terrassa • Consorci Sanitari de 
l’Alt Penedès • Consorci Sanitari de l’Anoia • Consorci Sanitari del Garraf • Consorci 
Sanitari del Maresme • Consorci Sociosanitari d’Igualada • Consorci Sociosanitari 
de Vilafranca del Penedès • Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample • 
Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú • Corporació Sanitària Clínic 
• Corporació de Salut del Maresme i de la Selva • Diputació de Barcelona • Diputació 
de Girona • Fundació Apip Acam • Fundació Esclerosi Múltiple • Fundació Gestió 
Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau • Fundació Hospital Asil de Granollers • 
Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa • Fundació Hospital Sant Jaume de 
Manlleu • Fundació Hospital de la Santa Creu • Fundació Josep Finestres • Fundació 
Mn. Miquel Costa- Hospital de Palamós • Fundació Obra Social Benèfica de Castellar 
del Vallès • Fundació Privada Hospital de Mollet • Fundació Privada Hospital de Po-
bres de Puigcerdà • Fundació Pública Hospital de Sant Bernabé de Berga • Fundació 
Residència Can Planoles • Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de 
Catalunya • Fundació Salut Empordà • Fundació Sant Hospital de la Seu • Fundació 
Sociosanitària de Manresa • Fundació privada Casal d’Assistència Benèfica de Puig-
reig • Fundació privada Residència Santa Susanna • Gestió Comarcal Hospitalària, SA 
(GECOHSA) • Gestió Pius Hospital de Valls, SA • Gestió de Serveis Sanitaris (Lleida) • 
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (Tarragona) • Hospital Comarcal d’Amposta, SA 
Municipal • Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat • Hospital de Sant 
Celoni Fundació Privada • Hospital de Sant Joan de Reus, SAM • Hospital i Llars de la 
Santa Creu de Tortosa • Imatge Mèdica Intercentres, SL • Institut Català d’Oncologia 
(ICO) • Institut d’Assistència Sanitària • Institut de Diagnòstic per la Imatge • Parc 
Sanitari Pere Virgili • Projectes Sanitaris i Socials, SA • SAGESSA, Assistència Sani-
tària i Social, SA • Servici Aranés de Benèster e Salut • Suara Serveis, SCCL



www.consorci.org

 @CSC_consorci


