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Salut 
 
Salut és un estat de complet benestar físic, mental i 
social, i no solament l’absència d’afeccions o 
malalties 

OMS 1948 

 
 
 
 
 
 
  
  
 

https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions


Factors relacionats amb la salut a les àrees urbanes 

5 

Govern, sector privat, societat civil 

75-80% 
de factors 

fora sistema 
sanitari  

Proyecto INEQ-Cities 
(Borrell C et al) 

https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2017/01/EquitatSalutUrbana.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2017/01/EquitatSalutUrbana.pdf
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Salut pública 
És el conjunt d’activitats organitzades per les Administracions públiques, amb la participació de 
la societat, per prevenir la malaltia així com per a protegir, promoure i recuperar la salut de les 
persones del territori o regió, tant a l’ámbit individual com al colectiu i  mitjançant accions 
sanitàries, sectorials i transversals.  

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623 

 

La Salut comunitària  
És l’expressió col·lectiva de la salut d’individus i grups en una comunitat definida. Ve 
determinada per la interacció de característiques personals i familiars, per l’entorn social, 
cultural i físic, així com pels serveis de salut i per la influència de factors socioeconòmics, 
polítics i de globalització. 

Introducció a la Salut Comunitària. ASPCAT. Febrer 2019 
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-

docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt 
 

Salut en totes les polítiques  
Si la majoria de determinants de la salut es troben fora del sector sanitari, per millorar la salut i 
el benestar, cal un enfocament multisectorial 
Salut en totes les polítiques és la implicació dels diferents nivells de govern i dels diferents 
sectors per crear salut. 

Introducció a la Salut Comunitària. ASPCAT. Febrer 2019 
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-

docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/salut_comunitaria/material-i-docencia/Formacio-Introduccio-a-la-Salut-Comunitaria_oct2018_CAT.ppt
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Sistema Sanitari 
 
Els sistemes sanitaris són el resultat de la suma i 
coordinació d’institucions i organitzacions públiques i 
privades amb el mandat de millorar la salut de individus i 
poblacions en el marc polític i institucional de cada país.  
 
Font: Murray CJ, Frenk J. A framework for assessing the performance of 
health systems. Bull WHO.2000;78:717-22  
 



El nostre Sistema Sanitari Públic 
Ley General Sanidad (LGS) 14/1986 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499 
Llei d’Ordenació Sanitaria de Catalunya (LOSC) 15/1990 https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/1990/07/09/15 
 
 
Sistema Nacional de Salut (SNS): accés universal a tots els ciutadans, no vinculat a cotització a 
la seguretat social  
 
Descentralització: parcial de competències a les Comunitats 
 
Finançament: IRPF (renda), IVA, altres impostos (compres), aportació adicional directa dels 
usuaris per alguns serveis. 
 
Organització: Àrees de Salut: atenció integral, proximitat, gestió descentralitzada i participativa 
 
Provisió de serveis: Mitjans propis, concertació, contractació 
Llei 11/1995 de Modificació Parcial de la LOSC: formes autogestió (EBAs) 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-221 
Ley 15/1997 habilitación de nuevas formas de gestión del SNS 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-9021 
 
Atenció “privats”: Obligació de facturar, els serveis no coberts, a tercers, sense poder-se 
repercutir de forma directa als professionals 
Resolució de Director CatSalut de 7/05/2015, derivada de les Mocions: 201/X, 202/X, 203/X de la 53 sessió del Ple del 
Parlament de 30/05/2015,  
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2015/instruccio
_05_2015/resolucio_instruccio_05_2015.pdf 
deixa sense efecte la Instrucció 05/2015 de CatSalut  de règim d’autorització d’activitat privada en centres SISCAT 
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2015/instruccio
_05_2015/instruccio-05-2015.pdf 
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-221
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-9021
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2015/instruccio_05_2015/resolucio_instruccio_05_2015.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2015/instruccio_05_2015/resolucio_instruccio_05_2015.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2015/instruccio_05_2015/instruccio-05-2015.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2015/instruccio_05_2015/instruccio-05-2015.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2015/instruccio_05_2015/instruccio-05-2015.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2015/instruccio_05_2015/instruccio-05-2015.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2015/instruccio_05_2015/instruccio-05-2015.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2015/instruccio_05_2015/instruccio-05-2015.pdf
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Govern Central 

Legislació bàsica i coordinació, 
Finançament,  
Cartera de serveis comuns mínims, 
Política Farmacèutica,  
Política internacional de salut,  
Política Educativa 

Govern Autonòmic 

Legislació i finançament subsidiari,  
Salut pública,  
Organització del Sistema Sanitari, 
Autorització, Acreditació i Planificació,   
Compra i provisió dels serveis 

SNS - Descentralització parcial de  
competències “obligatòries”  

Govern Local 
Salut pública,  
Participació en els òrgans de direcció de 
les àrees de salut 
La participació en la gestió de l'atenció 
primària de la salut. 

(Catalunya 1981) 

Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya 
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-

pjur/?documentId=320821 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=320821
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=320821
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=320821
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=320821
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=320821
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COBERTURA 
 Universal per a Contingències de malalties comunes  
 Modificada en Real Decreto 16/2012: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5403 

  Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) és qui acredita el dret per al SNS 

 Llei 9/2017, de 27 de juny de 2017 d’universalització de l’assistècia sanitària 
 https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=791144 

 Real Decreto-Ley 7/2018, sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud 
 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-10752 
 

Copagament:  
 farmàcia: tothom (actius i pensionistes) 
 serveis sociosanitaris: llarga estada sociosanitària a partir de 90 dies 
 d’internament 
 

Pagament: 
  Serveis sanitaris fora de la cartera de serveis 

 Aparells i materials diversos: audiòfons, ulleres, lents de contacte, sabates 
 ortopèdiques, plantilles, .... 

  
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5403
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=791144
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-10752
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-10752


 

 

Quins eren els Principis de la LGS 1986? 
Universalitat, Igualtat d’atenció per a totes les persones 
Equitat territorial 
Integralitat del sistema 
Organitzat al voltant d’àrees de salut en funció de necessitats de la població 
Provisió pública prioritària 
Participación comunitaria en la formulación de la política sanitaria y en el 
control de su ejecución 
 

I on som desprès de 35 anys de la LGS? 
 Incomplet accès universal 
 Cobertura fragmentada: no inclou accidents i malalties professionals. 
 Assegurament fragmentat: MUFACE, MUJEJU, ISFAS (Mútues Empleats Públics) 
 Desgravació de pòlisses d’assegurances privades 
 Compatibilitat per treballar alhora al sistema públic i privat per a determinats nivells 

professionals. 
 Activitats privades a centres públics que reverteixen als professionals 
 Ley 15/97 d’habilitació de noves formes de gestió 
 Recerca i formació continuada en mans privades 
 Sense un organisme d’avaluació INDEPENDENT 
 Organitzat al voltant de les necessitats dels grans proveïdors de serveis 
 Atenció Primària de Salut infra-finançada 
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2. Organització del sistema 
sanitari 

12 
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Esquema Sistema Sanitari Català 
Sector 
Privat  

70% 

C
iu

ta
da

ni
a 

 
i c

lie
nt

s 

CatSalut 
i 

ASPCAT 
 
 

No concertats 
10% (privats) 

Concertats/ 
Contractats 

 
70 % (AP:23%) 
(públics i privats) 

Institut Català  
de la Salud (ICS) 

20% (AP:77%) 

Sistem
a Sanitari Integral d’U

tilització Pública 
(SISC

AT) 

PARLAMENT - GOVERN - DEPARTAMENT DE SALUT – AJUNTAMENT 

*doble cobertura 28% 
 
 
 

Mútues, 
Altres Asseguradores 
 

*Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2018 
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Articulació del sistema 

Proveïdors Concertats /Contractats 
(Patronals: UNIÓ, CSC, ACRA)  

Acord de gestió  

Asignació recursos 

Parlament 
Govern - Departament de Salut 

- Ajuntaments 

Convenis/ 
Contractes 

Polítiques 
Regulació, Autorizació, Acreditació 
Planificació, Avaluació, Inspecció 
Control de Qualitat i Seguretat de 
pacients. 
Finançament 

Planificació  
Avaluació i Inspecció 
Asignació territorial de recursos 
Compra de Serveis 
Atenció demandes Ciudadanes 
Ejecució i control al territori 

Asig.  
pressupostaria 

Asignació 
pressupostària 

Producció de serveis 
Gestió de recursos 
Coordinació/integració territorial 

 
 

ASPCAT i CatSalut 
 

7 Regions Sanitàrias (RS),  
43 Àrees Gestió Assistencial (AGA) 

SISCAT  

Pla de Salut 

Planificació 
de  

Serveis 

Funcions 
C

IU
TA

D
A

N
IA
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Fluxes del Sistema Sanitari 

C 
I 
U 
T 
A 
D 
A 
N 
I 
A 

Urgències i emergències 
061 CatSalut Respon 

Centres  
d’Atenció Primària  

(CAP) 

Sociosanitaris 
(Mitja estada polivalent  

i Llarga estada) 

Centres Salut Mental 
i Centres Atenció  

Drogodependèncias 

Hospitals 
(bàsic, de referència,  

alta complexitat i monogràfic) 

Centres d’Urgències 
d’Atenció Primària 

(CUAP) 

Altres Serveis 
Transport sanit, Rehabilitació, Hemodialisi,  

Oxigenoteràpia, Clíniques IVE*...  

*IVE: interrupció voluntària de l’embaràs 



ABS / EAP / CAP 
 Les divisions territorials més petites del sistema sanitari 

són els Àrees Bàsiques de Salut. 
 

 L’Equip d’Atenció Primària (EAP “persones”) és 
responsable de la prestació de serveis a l’àmbit territorial 
d’una Àrea Bàsica de Salut (ABS “territori”) i treballarà 
en i des d’un Centre d’Atenció Primària (CAP 
“edifici”). 

  
A Barcelona hi ha centres grans on hi ha més  

d’un EAP (un a cada planta: Horta, Maragall...) 

16 
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Recursos APS 
Font: memòria 2016 CatSalut 
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Resum Cartera de Serveis Comuns  
d’Atenció Primària del SNS (I) 

 Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes 
del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212 
 
1.  Atenció sanitària a demanda, programada i urgent tant a la consulta 

com al domicili del malalt. 
2.  Indicació o prescripció i realització, en el seu cas, de procediments 

diagnòstics i terapèutics.  
3.  Activitats en matèria de prevenció y promoció de la salut (al centre 

sanitari i a l’àmbit domiciliari o comunitari) 
4.  Activitats d’informació i vigilància en la protecció de la salut 
5.  Rehabilitació bàsica 
6.  Atencions i serveis específics relatius a la dona, la infància, la 

adolescència, els adults, la tercera edat, els grups de risc i els  
malalts crònics. 

7.  Atenció pal·liativa a malalts terminals. 
8.  Atenció a la salut mental en coordinació amb els serveis d’atenció 

especialitzada. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212
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9 Atenció a la salut bucodental 
 
Es consideren exclosos de l’atenció bucodental bàsica els 
següents tractaments: 

Tractament reparador de la dentició temporal 
Tractaments ortodòncics 
Exodòncies de peces sanes 
Tractaments amb finalitat exclusivament estètica 
Implants dentaris 
Realització de proves complementàries amb finalitat 
diferent de les prestacions contemplades com a 
finançades pel Sistema Nacional de Salut en aquesta 
norma. 

Cartera de Serveis Comuns (II) 
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Prestacions complementàries CatSalut 
 

Atenció Odontològica 
Serveis d’atenció a la salut bucodental infantil 
 Real Decreto 111/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la concesión directa de 
subvención a las comunidades autónomas para la promoción de actividades para la salud 
buco-dental infantil durante el año 2008.  
 
La població beneficiària d'aquesta ampliació de la cartera de serveis d'atenció a la 
salut bucodental infantil és la de 7 a 14 anys. 
 
Ley 12/2020 Atenció Publica Salut Bucodental – pendent desplegar 
 

Atenció Podològica 
Serveis d’atenció podològica per a persones diabètiques amb 
patologies vasculars cròniques. 
 Decret 28/2009, de 24 de febrer, pel qual es regula l’atenció podològica de les persones 
diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques com a prestación 
complementària a les prestacions comunes del sistema nacional de salut. 
 

 Tenen dret a l’atenció podològica per a patologies vasculars i neuropàtiques 
cròniques les persones amb diabetis que compleixin algun dels requisits específics 
detallats al decret. 
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Prestacions sanitàries complementàries 
Ajuntament BCN (>novembre 2018) 

1 Atenció Odontològica Població vulnerable 
 https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/dentista-persones-

vulnerables 
 

 

 
2 Podologia Social 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/dentista-persones-vulnerables
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/dentista-persones-vulnerables


Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)  
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 Agència de salut pública de Barcelona 
 Àmbit At. Primària BCN Ciutat de l’ICS  
 Hospital Universitari Vall d’Hebron (ICS) 
 Corporació Sanitària Clínic 
 Consorci Mar Parc Salut 
 Fund. Gestió Sanitària Hospital Sant Pau 
 Centre d’Atenció Integral Dos de Maig 
 Hospital Sant Joan de Déu 
 Hospital Sagrat Cor 
 Hospital Sant Rafael 
 Hopital Plató (Clínic) 
 SEM 
  CORPORACIÓ SANITARIA DE BARCELONA 
 
 

http://www.csb.cat/ 

http://www.csb.cat/


ORGANS DE GOVERN D’ENTITATS SANITARIES 
AMB PARTICIPACIÓ 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

Consorci Sanitari de Barcelona 
http://www.csb.cat/coneix-el-csb/organs-de-govern/ 

Agència de Salut Pública de Barcelona 
https://www.aspb.cat/l-agencia/portal-de-transparencia/informacio-institucional-organitzativa/ 

Consorci Parc De Salut Mar 
https://www.parcdesalutmar.cat/es/info-corp/organs-de-govern/ 

Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
http://www.santpau.cat/es/web/public/patronat 

Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya (CSC) 
http://www.consorci.org/el-csc/organitzacio/consell-rector/ 

CSC Vitae, SA 
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/transparencia/nostra-

institucio/organs%20de%20govern%20i%20direccio/CSC%20Vitae%202021.pdf 

Parc Sanitari Pere Virgili 
http://perevirgili.gencat.cat/ca/parc_sanitari_pere_virgili/transparencia-i-bon-govern/informacio-institucional-i-

organitzativa/relacio-dalts-carrecs/estatuts-organ-de-govern-comite-de-direccio-i-comissions/#bloc2 

resum d'altres proveïdors sanitaris en què participa 
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/altres-organs-i-entitats-participa-lajuntament 
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http://www.csb.cat/coneix-el-csb/organs-de-govern/
https://www.aspb.cat/l-agencia/portal-de-transparencia/informacio-institucional-organitzativa/
https://www.parcdesalutmar.cat/es/info-corp/organs-de-govern/
http://www.santpau.cat/es/web/public/patronat
http://www.consorci.org/el-csc/organitzacio/consell-rector/
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/transparencia/nostra-institucio/organs de govern i direccio/CSC Vitae 2021.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/transparencia/nostra-institucio/organs de govern i direccio/CSC Vitae 2021.pdf
http://perevirgili.gencat.cat/ca/parc_sanitari_pere_virgili/transparencia-i-bon-govern/informacio-institucional-i-organitzativa/relacio-dalts-carrecs/estatuts-organ-de-govern-comite-de-direccio-i-comissions/#bloc2
http://perevirgili.gencat.cat/ca/parc_sanitari_pere_virgili/transparencia-i-bon-govern/informacio-institucional-i-organitzativa/relacio-dalts-carrecs/estatuts-organ-de-govern-comite-de-direccio-i-comissions/#bloc2
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/altres-organs-i-entitats-participa-lajuntament


Districtes: 10 

Àrees Integrals de Salut (AIS): 4  
Àrees Bàsiques de Salut (ABS): 69 

http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/Ar
ees_Integrals_de_Salut/ 
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http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/Arees_Integrals_de_Salut/
http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/Arees_Integrals_de_Salut/
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Xavier Altimires 
Àrea Integral de Salut Barcelona 
Esquerra  
(Sector sanitari Sants-Montjuïc, Les 
Corts i Sarrià-Sant Gervasi) 
 
Jordi Armengol 
Àrea Integral de Salut Barcelona Nord  
(Sector sanitari Horta-Guinardó, Nou 
Barris i Sant Andreu) 
 
Lluís Espinosa 
Àrea Integral de Salut Barcelona Dreta 
(Sector sanitari Eixample i Gràcia) 
 
Marta Cabanas 
Àrea Integral de Salut Barcelona Litoral 
(Sector sanitari Ciutat Vella i Sant Martí) 



Atenció Primària de Salut 
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Font: Memòria CSB 2019  
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/memories-
activitat/regions-sanitaries/barcelona/memoria-rsbarcelona-metropolita-csb-2019.pdf  
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2019 CARÀCTER AIS NORD AIS 
DRETA 

AIS 
ESQU. 

AIS 
LITORAL TOTAL 

ICS  
Institut públic 

sense ànim de 
lucre 

 
16 EAP 

(1 a Montcada) 
 

9 EAP 14 EAP 12 EAP 
(1 a Besos) 51 EAP 

CONSORCIS 
(CSI, CAPSE, 

PSPV) 
“ens propi SCS” 

Entitats 
públiques sense 

ànim de lucre 

4 EAP 
(2 CSI 

2 PSPV) 

3 EAP 
CAPSE 

2 EAP 
PSPV 

 
9 EAP 

CSC Vitae, SA 
(mitja propi del 

CSC) 

Societat 
Capitalista sense 

ànim de lucre 
1 EAP 1 EAP 

EBA’s 
Societats 
Limitades 

Societat 
Capitalitsta amb 

ànim de lucre 
2 EAP 3 EAP 3 EAP 8 EAP 

TOTAL 20 EAP 
(1 a Montcada) 16 EAP 19 EAP 13 EAP 

(1 A Besos) 69 EAP 

Resum Formules Jurídiques - Gestors EAP’s BCN 

CSI: Cosnsorci Sanitari Integral (PSPV: Parc Sanitari Pere Virgili; CAPSE: Consorci Atenció Primària Esquerra de l’Eixample 
Elaboració pròpia – FAVB 

Barcelona 2018:  35% de la població té doble cobertura sanitària 
64,1%, cobertura exclusivament pública:  
 rang: 25,8% Sarrià-Sant Gervasi - 78,3% Ciutat Vella 
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SAPs ICS 
https://atencioprimariaicsbcn.wordpres
s.com/serveis-unitats-cap-barcelona/ 

 

CUAP i Hospitals 
http://www.csb.cat/xarxa-de-serveis-
publics-de-salut/atencio-urgencies/ 

 

PADES 
http://salutintegralbcn.gencat.cat/

ca/ambits/Programa-datencio-
domiciliaria-Equips-de-Suport-

PADES/ 
 

ASSIR 
http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/ambits/aten

cio-a-la-salut-sexual-i-reproductiva-assir/ 
 

https://atencioprimariaicsbcn.wordpress.com/serveis-unitats-cap-barcelona/
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 Centre d’Atenció Pediàtrica Integral (CAPI) Barcelona 
Esquerra, ubicat al CAPIBE 

 Centre d’Atenció Pediàtrica Integral (CAPI) Casernes, al CAP 
Casernes 

 Equip de Pediatria Drassanes, al CAP Drassanes 
 Equip de Pediatria El Clot-Sant Martí, al CAP El Clot 
 Equip de Pediatria La Marina-Magòria, al CAP La Marina 
 Equip de Pediatria Pare Claret, al CAP Pare Claret 
 Equip de Pediatria Manso, al CAP Manso 
 Equip de Pediatria Maragall, al CAP Passeig de Maragall 
 Equip de Pediatria Rio de Janeiro, al CAP Rio de Janeiro 
 Equip de Pediatria d’Horta, al CAP Horta 
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Centres d’atenció pediàtrica per a la 
població infantil assignada a  

EAPs ICS i CAPSBE 
https://atencioprimariaicsbcn.wordpress.com/serveis-unitats-cap-barcelona/ 
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6No inclou llits de salut mental 

Hospitals d’aguts 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu               314 
Hospital Casa Maternitat (Clínic)                 48 

(Clinic) 

(ICS) 

*Conveni de Sagrat Cor vigent fins al 31/12/2021) 

* 

Font: Memòria CSB 2019  
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/memories-
activitat/regions-sanitaries/barcelona/memoria-rsbarcelona-metropolita-csb-2019.pdf  



31 

Sociosanitaris 

Font: Memòria 
CSB 2019 
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Salut Mental i 
Drogodependències 

Font: web CSB 2021 
http://www.csb.cat/xarxa-de-serveis-publics-de-

salut/atencio-salut-mental/ 
 

http://www.csb.cat/xarxa-de-serveis-publics-de-salut/atencio-salut-mental/
http://www.csb.cat/xarxa-de-serveis-publics-de-salut/atencio-salut-mental/
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5 DISTRICTES 
13 BARRIS 

http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_
arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-

nord/proveidors.pdf 
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_are

es_integrals_de_salut/ais-barcelona-
esquerra/Entitats_proveidores_bcn_esquerra_2018.pn

g 

http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/4
0_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-

dreta/proveidors-2020.pdf 

€http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/
40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-

litoral-mar/aislitoral05n.gif 

http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-litoral-mar/aislitoral05n.gif
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Model Organitzatiu AIS - CSB 

Font: Memòria 2019 



INSTRUMENTS PER ARTICULAR LES POLITIQUES A LES 
ACCIONS OPERATIVES AL CSB 

PLA DE SALUT DEL CSB 
http://www.csb.cat/wp-content/uploads/2015/04/23-setembre-CSB-Pla-de-salut-de-Barcelona-2016.pdf 
 
PLA DE SALUT MENTAL DE BARCELONA 
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla_salut_mental.pdf 
 
 Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària 2016-2023 
 http://www.csb.cat/gestio-administrativa/convenis/ 
 
PACTE TERRITORIAL AIS NORD 2019 
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-nord/Pacte-Territorial-2019-

Signat.pdf 
  

PACTE TERRITORIAL AIS DRETA 2020 
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-dreta/PT-AISD-

141220_signat.pdf 
 PLA ESTRATÈGIC SANITARI AIS DRETA 2019-2022 
http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/Arees_Integrals_de_Salut/ais-barcelona-dreta/Organitzacio/comissio-clinica-area-

integral-de-salut-barcelona-dreta#pes 
  
PACTE TERRITORIAL AIS LITORAL MAR 2019 
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-litoral-mar/Pacte-Territorial-

2019.pdf 
  
PACTE TERRITORIAL AIS ESQUERRA 2020 
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-esquerra/PT-2020-VFinal.pdf 
 
CONTRACTES/CONVENIS – OBJETIUS OPERATIUS ANUALS AMB ENTITATS PREVEÏDORES 
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/convenis-contractes/ 
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Important: mirar estatuts, membres òrgans de govern; i 
clàusules, objectius i vigència dels convenis/contractes 

http://www.csb.cat/wp-content/uploads/2015/04/23-setembre-CSB-Pla-de-salut-de-Barcelona-2016.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla_salut_mental.pdf
http://www.csb.cat/gestio-administrativa/convenis/
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http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-nord/Pacte-Territorial-2019-Signat.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-dreta/PT-AISD-141220_signat.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-dreta/PT-AISD-141220_signat.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/Arees_Integrals_de_Salut/ais-barcelona-dreta/Organitzacio/comissio-clinica-area-integral-de-salut-barcelona-dreta#pes
http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/Arees_Integrals_de_Salut/ais-barcelona-dreta/Organitzacio/comissio-clinica-area-integral-de-salut-barcelona-dreta#pes
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-litoral-mar/Pacte-Territorial-2019.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-litoral-mar/Pacte-Territorial-2019.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-litoral-mar/Pacte-Territorial-2019.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-litoral-mar/Pacte-Territorial-2019.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-litoral-mar/Pacte-Territorial-2019.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-litoral-mar/Pacte-Territorial-2019.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-litoral-mar/Pacte-Territorial-2019.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-litoral-mar/Pacte-Territorial-2019.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-litoral-mar/Pacte-Territorial-2019.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-litoral-mar/Pacte-Territorial-2019.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-litoral-mar/Pacte-Territorial-2019.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-esquerra/PT-2020-VFinal.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-esquerra/PT-2020-VFinal.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-esquerra/PT-2020-VFinal.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-esquerra/PT-2020-VFinal.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-esquerra/PT-2020-VFinal.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-esquerra/PT-2020-VFinal.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-esquerra/PT-2020-VFinal.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-esquerra/PT-2020-VFinal.pdf
http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/40_arees_integrals_de_salut/ais-barcelona-esquerra/PT-2020-VFinal.pdf
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/convenis-contractes/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/convenis-contractes/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/convenis-contractes/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/convenis-contractes/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/convenis-contractes/


3. COM PODEM INFLUIR-HI 

36 



DRETS I DEURES 
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Segona Opinió Mèdica 
https://catsalut.gencat.cat/ca/que-cal-fer-si/que-vols-fer/gestions-relacionades-visites-diagnostics-metges-centres/demanar-
segona-opinio-medica  

Lliure Elecció Metge de CAP (confiança i longitudinalitat) 
https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/atencio-primaria-comunitaria/lliure-eleccio-metge-cap/ 

Registre Voluntats Anticipades 
https://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-al-Registre-de-voluntats-anticipades 
 
Temps d’Espera Garantit 
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/intervencions-quirurgiques/informacio/ 
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/terminis/ 
 
Pla de Part: DonaLlum https://www.donallum.org/part-respectat/drets/pla-de-part-i-consentiment-informat/ 
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/planPartoNacimiento.pdf 
 
Avortament: Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 
https://www.boe.es/eli/es/lo/2010/03/03/2/con 
 
 

https://catsalut.gencat.cat/ca/que-cal-fer-si/que-vols-fer/gestions-relacionades-visites-diagnostics-metges-centres/demanar-segona-opinio-medica
https://catsalut.gencat.cat/ca/que-cal-fer-si/que-vols-fer/gestions-relacionades-visites-diagnostics-metges-centres/demanar-segona-opinio-medica
https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/atencio-primaria-comunitaria/lliure-eleccio-metge-cap/
https://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-al-Registre-de-voluntats-anticipades
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/intervencions-quirurgiques/informacio/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/terminis/
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/planPartoNacimiento.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2010/03/03/2/con
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Consell de Salut del CSB: és l’òrgan de participació, format per 
representants de la Generalitat de Catalunya, de l’ajuntament, de les corporacions de 
professionals sanitaris i les organitzacions sindicals, empresarials i de consumidors i 
usuaris més representatives, es reuneix, com a mínim, dos cops l’any. 
 
Funcions principals: l’assessorament, consulta, seguiment i supervisió de l’activitat del 
Consorci, la formulació de propostes i la verificació que les actuacions s’adeqüin a la 
normativa sanitària i es desenvolupin d’acord amb les necessitats socials i les possibilitats 
econòmiques del sector públic,  la promoció de la participació de la comunitat en els 
centres i els establiments sanitaris, i conèixer i informar el pressupost i la memòria, 
prèviament a la seva aprovació. 
 

Consells de Salut dels Districtes (Sectors Sanitaris): 
òrgans consultius de participació ciutadana per a l'assessorament, la consulta i el 
seguiment de l'activitat del sector i estan formats per representants de: Departament de 
Salut i organitzacions sindicals, empresarials, de veïns, d'usuaris, de professionals i de 
familiars de malalts més representatives del territori corresponent. 
 

Consells de Centre 
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/comissions-de-participacio-de-centres-sanitaris 
 

Consells Municipals: de Ciutat, Districte, Barri 
 
 
 
 

Organs de Participació 

https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/comissions-de-participacio-de-centres-sanitaris
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/comissions-de-participacio-de-centres-sanitaris
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/comissions-de-participacio-de-centres-sanitaris
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/comissions-de-participacio-de-centres-sanitaris
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/comissions-de-participacio-de-centres-sanitaris
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/comissions-de-participacio-de-centres-sanitaris
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/comissions-de-participacio-de-centres-sanitaris
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/comissions-de-participacio-de-centres-sanitaris
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/comissions-de-participacio-de-centres-sanitaris
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/comissions-de-participacio-de-centres-sanitaris
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/comissions-de-participacio-de-centres-sanitaris


A voltes amb la participación….. 

• Tenir cura de la nostra salut 
• Salut comunitària – coproductors de salut 
• Experiència de pacient - preferències 
• Governança  
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BÚSTIA DE RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS DEL CENTRE ON S’HA REBUT EL SERVEI 
 
RECLAMACIÓ A CATSALUT 
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/reclamacions-i-suggeriments/ 
 
RECLAMACIONS A MÚTUES D'ASSEGURANCES SANITÀRIES 
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ I REGULACIÓ SANITÀRIA 
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1695 
 
ICAM – Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/a/avaluacions-mediques/Qui-hi-participa/ICAM 
 
BUSTIA DE CONTACTE GENERALITAT 
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=391&topicLevel1.id=1523&set-

locale=ca_ES 
BÚSTIA ÈTICA GENERALITAT 
http://governobert.gencat.cat/ca/bustia-etica/  
 
LLEI DE TRANSPARÈNCIA - COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ 

PÚBLICA - GAIP 
HTTPS://WWW.FAVB.CAT/EL-DRET-TENIR-INFORMACI%C3%B3 
 

OFICINA ANTIFRAU CATALUNYA 
https://www.antifrau.cat/ca 
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Reclamacions, suggeriments i denúnices (I) 

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/reclamacions-i-suggeriments/
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1695
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/a/avaluacions-mediques/Qui-hi-participa/ICAM
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=391&topicLevel1.id=1523&set-locale=ca_ES
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=391&topicLevel1.id=1523&set-locale=ca_ES
http://governobert.gencat.cat/ca/bustia-etica/
https://www.favb.cat/el-dret-tenir-informaci%C3%B3
https://www.favb.cat/el-dret-tenir-informaci%C3%B3
https://www.favb.cat/el-dret-tenir-informaci%C3%B3
https://www.favb.cat/el-dret-tenir-informaci%C3%B3
https://www.favb.cat/el-dret-tenir-informaci%C3%B3
https://www.favb.cat/el-dret-tenir-informaci%C3%B3
https://www.favb.cat/el-dret-tenir-informaci%C3%B3
https://www.antifrau.cat/ca


INFORMACIÓ, CONSULTES, QUEIXES I SUGGERIMENTS – AJUNTAMENT BCN 
https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/ 

 
BÚSTIA ÈTICA I DE BON GOVERN – AJUNTAMENT BARCELONA 
https://ajuntament.barcelona.cat/bustiaetica/ca 
 
SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA 
https://www.sindic.cat/es/page.asp?id=65 
  
SÍNDIC DE GREUGES DE BARCELONA 
https://www.sindicadegreugesbcn.cat/es/queixes1.php 
  
EXERCIR EL DRET DE PETICIÓ 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-

a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1 
 
FER UNA DENÚNCIA 
https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/denuncia/ 
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Reclamacions, suggeriments i denúnices (II) 

https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/bustiaetica/ca
https://www.sindic.cat/es/page.asp?id=65
https://www.sindicadegreugesbcn.cat/es/queixes1.php
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Procediment-per-exercir-el-dret-de-peticio?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1&moda=1
https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/denuncia/


+ per descomptat, l’activisme 
• Vocalies Salut AAVV 
• Coordinadores de Districte 
• Comissió Salut de la FAVB 
• Marees 
• Jo Sí Sanitat Universal 
• PASUCat 
• Ressistència Clínic 
• Acampada Mar 
• Rebelió primària 
• SAP Muntanya 
• Coordinadora AIS Litoral 
• Defensa de la Sanitat Pública 
• Defensa dels Serveis Públics 
• Moviments Socials 
• ........ 
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Alguns èxits  
Fem memòria entre totes:  
 Consells de Salut del Districte 
 Millores de les condicions dels CAPs 
 Estatuts Mar 
 Moció Parlament contra BARNACLÍNIC 
 Bus Mar-Esperança. 
 Obrir H. Vall Hebron  
 Obrir H. Sant Pau 
 Avaluació de resultats en la Rehabilitació Ambulatòria 
 Auditories Sociosanitaris 
 Consells de Centre 
 Revisió del model d’atenció sanitària a les Residències 
 Tresllat CUAP Horta 
 Tresllat Consultes externes Traumatologia H. Vall Hebrón 
 CAP Raval Nord 
 ...... 
 ......  
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TEMES SORGITS AL TALLER 

• Qui mana, ordena i coordina tots els EAPs de la Ciutat de Barcelona? 
• Problemes per accedir a l’avortament en els territoris amb centres 

concertats de referència religiosos (H. St Pau, H. St Joan de Déu..) 
• Perquè la provisió de Salut Mental està tan fragmentada en mútiples petits 

proveïdors? 
• Disparitat en els valors, funcionament i transparència entre les diferents 

empreses públiques proveïdores de serveis sanitaris a Barcelona. 
• Disparitat en les relacions laborals dels professionals sanitaris, 

competència entre les empreses pels professionals, comprometent 
l’equitat territorial. 

• El sector públic català té competències per gestionar millor els 
medicaments? 

• Funcionament no satisfactori dels Consells de Salut de Districte 
• Cal insistir en participar en la governança, exigir més transparència i 

retiment de comptes sitemàtic i comparat per territoris. 
• Cal avançar en la implantació dels Consells de Centre 
• Millorar la coordinació intersectorial dels moviments activistes 
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ABS  Àrea Bàsica de Salut  
AGA  Àrea de Gestió Assistencial  
AIS  Àrea Integral de Salut  
AP  Atenció Primària  
ASPB Agència de Salut Pública de Barcelona 
ASPCAT Agència de Salut Pública de Catalunya 
ASSIR Atenció a la salut sexual i reproductiva   
CAP  Centre d'Atenció Primària  

CAPIBE Centre d'Atenció Pediàtrica Integral 
Barcelona Esquerre 

CAPSBE Centre d'Atenció Primària de Salut 
Barcelona Esquerra 

CAS Centre d'Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències 

CatSalut  Servei Català de la Salut  
CL Consultori Local 
CSB  Consorci Sanitari de Barcelona  
CSMA Centre de Salut Mental d'Adults 

Llistat d’Acrònims 
 
CSMIJ Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil 

CUAP Centre d’Urgències d’Atenció Primària 
EAP  Equip d'Atenció Primària  
EBA  Entitat de Base Associativa  
ICS  Institut Català de la Salut  
ICAM Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 
IVE Interrupció Voluntària d’embaràs 
 
MILLEAD
P 

Mitja i llarga estada i alta dependència 
psiquiàtrica 

 
PADES 

Programa d’atenció domiciliària, Equips 
de Suport PADES  

PLANUC Pla nacional d’urgències de Catalunya  

RCA Registre Central d’Assegurats del 
CatSalut 

RS  Regió Sanitària  
RSB  Regió Sanitària de Barcelona  
SAP Servei d’Atenció Primària ICS 
SCS  Servei Català de la Salut  

SISCAT  Sistema Sanitari Integral d'Utilització 
Pública  
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