
 

Identificació de l’expedient: 

Codi expedient: XGO_2021_EXP_SIP001SOL2_00002423 
Codi solꞏlicitud: W6VFWGT2J 
Assumpte: Accés a la informació pública referida als centres d'atenció primària de 
Barcelona ciutat 

Comunicació de data 22 de desembre de 2021, del Consorci Sanitari de Barcelona, 
per la qual es lliura la informació relativa a la solꞏlicitud d’accés a la informació 
pública amb codi de tràmit W6VFWGT2J (XGO_2021_EXP_SIP001SOL2_00002423). 

Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, 

La vostra solꞏlicitud d’accés a la informació pública (W6VFWGT2J) va ser estimada 
mitjançant Resolució de la gerència del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) de data 
25 de novembre de 2021. Es subministra la informació interessada, dintre del termini 
establert de 30 dies hàbils (article 36.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre i 72.1 del 
Decret 8/2021, de 9 de febrer), a la que podreu accedir a través de l’enllaç: 
https://www.csb.cat/xarxa-de-serveis-publics-de-salut/atencio-primaria/, i a 
http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/ambits/atencio-primaria-i-salut-comunitaria/  
on s’han actualitzat les dades relatives a: 

 Percentatge de visites presencials per categories excloent Pcr i vacunació Covid: 
malgrat l’actualització tenia prevista una cadència anual amb dades tancades a 
finals d’any, s’ha actualitzat el punt “Activitat dels Equips d’Atenció Primària” afegint 
dades fins al darrer mes disponible, mes de novembre 2021.  

 Equips de Mutuam (EAR) actualment actius i a quines RAS presten serveis: s’ha 
afegit informació a l’apartat “Atenció primària en salut a residències de gent gran” 
afegint les dades dels territoris on les residències compten amb el suport dels EAR. 

 Equips de centres d’Atenció Primària que atenen directament RAS: aquesta 
informació ja es trobava a la pàgina web.  

 Temps d’espera per visites presencials metge, infermera: no es recullen dades de 
temps d’espera per visites presencials per professional. La dada que es recull és 
la d’accessibilitat, entesa com el percentatge de persones que obtenen una visita 
presencial amb el seu professional assignat des del moment que la solꞏliciten i fins 
a 10 dies després. No obstant, la pandèmia de la COVID-19 ha canviat de forma 
significativa la forma d’atendre als ciutadans a l’atenció primària. Aquest canvi ha 
fet que els indicadors d’accessibilitat dels que es disposava fins ara hagin quedat 
totalment obsolets ja que s’han incrementat les vies d’accés a l’equip d’AP i les 
modalitats de visites. Actualment s’està treballant per tenir uns indicadors més 
adequats a les diferents modalitats de visites, de canals i de motius de consulta. 
S’estima que estaran disponibles al llarg del primer semestre de 2022. 

La informació pública subministrada resta subjecta a Llicència oberta d’ús 
d’informació – Catalunya. A aquests efectes, les característiques d’aquesta llicència les 
podeu trobar a: http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/llicencia-oberta-informacio-catalunya/.  



 

La informació constitueix un bé públic i aquesta no pot ser divulgada, reproduïda o 
utilitzada amb finalitats que puguin generar un perjudici, ja sigui en compliment de la 
normativa de protecció de dades, dels drets de propietat intelꞏlectual o industrial, o dels 
mateixos serveis, béns i valors públics. 

D’acord amb el previst a l’article 75.10 del Decret 8/2021, 9 de febrer, sobre la 
transparència i el dret d'accés a la informació pública,  la persona solꞏlicitant pot exercir 
el seu dret a demanar a l’òrgan competent, la gerència del CSB, un certificat de les 
condicions de reutilització de la informació subministrada i que aquest li haurà de facilitar 
en un termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar de la recepció de la solꞏlicitud en el 
registre electrònic. 

Podeu solꞏlicitar aquest certificat mitjançant correu electrònic a l’adreça (Unitat 
d’informació – Transparència CSB) o a través de la presentació d’una petició genèrica, 
tot i indicant el codi de l’expedient SAIP (XGO_2021_EXP_SIP001SOL2_00002423) i 
l’òrgan competent al que heu d’adreçar la petició (Unitat d’Informació). 

Atentament, 

 
Unitat d’informació 
Transparència 
Consorci Sanitari de Barcelona 
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