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2020-2024
El Pla farà més preventiu, proactiu i universal el Sistema Català de Serveis Socials

treballiaferssocials.gencat.cat

Farà del sistema de serveis 
socials un veritable 3r pilar 
de l’estat del benestar 
amb una mirada universal

És el full de ruta cap a una 
atenció més flexible, 
proactiva, àgil  i centrada 
en la persona

L’impulsa el Govern i és 
fruit del consens amb tots 
els agents implicats en el 
sistema

PERSONES I 
PROFESSIONALS: 
MOTORS DEL 
SISTEMA

1. Atenció centrada en 
la persona i la seva 
interacció familiar i 
comunitària

2. Desenvolupament, 
reconeixement i 
participació de les 
professionals 

VERTEBRACIÓ I 
REORGANITZACIÓ: 
MILLOR QUALITAT 
I INTEGRACIÓ 

3. Xarxa social 
d’atenció primària: 
accessible, tractora i 
proactiva 

4. Atenció social 
integrada

GOVERNANÇA I 
CONEIXEMENT: 
DECISIONS 
BASADES EN 
L'EVIDÈNCIA 

9. Planificació, qualitat i 
transparència

10. Informació 
orientada a les 
persones

11. Recerca i innovació

12. Sinèrgies amb el 
món local, agents 
socials i econòmics i la 
comunitat

INTERSECTORIALITAT: 
LA INTERVENCIÓ 
HOLÍSTICA 

13. Resposta integrada 
a problemàtiques
 socials complexes: 
Atenció integrada social 
i sanitària, inclusió i  
treball,  vulnerabilitat 
energètica, 
sensellarisme i nous 
models d’integració 
prioritaris

ACCIÓ COMUNITÀRIA 
I PREVENCIÓ: UN 
SISTEMA MÉS 
PROACTIU 

5. Acció comunitària 
inclusiva i preventiva

6. Prevenció en la 
infància i la joventut

7. Les famílies com a 
unitat d’intervenció social

8. Promoció de 
l’autonomia persona, 
emancipació i vida 
independent

Palanques de transformació:

Reformarà i ordenarà el Sistema 
Català de Serveis Socials i el prepararà 
per als reptes dels propers anys

Avançarà cap a un sistema més 
proper i universal, centrat en la 
prevenció i l’acció comunitària  

Incrementarà la inversió dels 
pressupostos un 73% el 2025, 
fins als 1.838 M€

Comptarà amb 16.700 
professionals més i reforçarà els 
rols dels equips amb formació, 
suport i noves eines de treball 

Crearà una comissió de 
seguiment formada pel Tercer 
sector, ens locals, professionals 
i agents econòmics i socials

Què suposarà?


