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1. Perfil empreses que gestionen l’APS a 

Barcelona 2021 x ABS
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2021 Naturalesa
AIS 

NORD
AIS 

DRETA
AIS 

ESQU.
AIS 

LITORAL
TOTAL

Empresa Pública
(ICS, PSPV

Capital 100% 
públic

15 ABS
(ICS)

11 ABS
(2 PSPV

9 ICS

14 ABS
(ICS)

13 ABS
(2 PSPV
11 ICS)

53 ABS

CONSORCIS
(CSI, CAPSE, CSC)

Capital mixt
sense ànim de lucre

1 ABS
(CSC)

2 ABS
(2 CSI)

3 ABS
(CAPSE)

6 ABS

Societats 
Limitades 

Professionals
(6 EBAs)

Capital privat
amb ànim de lucre

2 ABS 3 EAP 3 EAP 8 ABS

TOTAL 18 EAP 16 EAP 20 EAP 13 EAP 67 EAP

CSI: Consorci Sanitari Integral; PSPV: Parc Sanitari Pere Virgili; CAPSE: Consorci Atenció Primària Esquerra de l’Eixample

Elaboració pròpia – FAVB

Resum perfil empreses gestores d’APS
x ABS Ciutat de Barcelona 2021
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Institut Català de la Salut (ICS)
http://ics.gencat.cat/ca/lics/transparencia/organitzacio/

Empresa Pública. Entitat de dret públic de la Generalitat, 
que actua subjecte al dret privat
Adscrita al Departament de Salut 

49 ABS (AIS Nord 15, AIS Esq. 14, AIS Dreta 9, AIS Litoral Mar 11)
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Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)
http://perevirgili.gencat.cat/ca/parc_sanitari_pere_virgili/transparencia-i-bon-govern/

Empresa Pública. Entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, 
sotmesa a la Generalitat, l'actuació de la qual s'ha d'ajustar al dret privat
Adscrita a la Generalitat, mitjançant el Servei Català de la Salut.
Condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut, així com dels ens i 

entitats que hi estan vinculats o que en depenen.

ABS 10A (Villa Olimpica), ABS 1A (Barceloneta), ABS 6C (Gràcia) i ABS 
6E (Larrad-Lesseps)
Conveni, inici vigència 1 d'octubre de 2018 entre SCS i PSPV. Durada 8 
anys. 
Venciment 01/10/2026
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Consorcis Sanitaris

Règim especial dels consorcis sanitaris regulat per la disposició addicional única 
a la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del 
Sistema Nacional de Salut, estableix que els consorcis sanitaris estan adscrits a 
l'Administració sanitària responsable de la gestió dels serveis en el seu àmbit 
territorial d'actuació i permet que el personal al servei dels consorcis sanitaris 
tingui un règim jurídic propi diferent de l'Administració pública d'adscripció

A la Ciutat de Barcelona hi ha 3 Consorcis que operen en la gestió de 6 ABS:

 Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSE) 
 Consorci Sanitari Integral (CSI) 
 Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) a travès de l’empresa 

instrumental CSC Vitae, SA
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Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSE) 
(anteriorment Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample)
http://www.capsbe.cat/transparencia/

Entitat jurídica pública, de caràcter associatiu, integrada per l'Institut Català de 
la Salut i l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (actualment Consorci 
Hospital Clínic de Barcelona).
El nombre de membres del Consorci pot ser ampliat amb l'admissió d'entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre que vulguin col·laborar amb les 
finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els serveis que en 
constitueixen l'objectiu.
El Consorci té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Servei 
Català de la Salut així com també de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i de les entitats amb la condició de poders adjudicadors que hi 
estiguin vinculades o en depenguin

ABS 2C (Compte Borrell), ABS 2E (Casanova) i ABS 4C (Les Corts-Helios): 
Conveni, inici vigència 1 de desembre de 2015. Durada 10 anys. 

Venciment 01/12/2025
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Consorci Sanitari Integral (CSI)
https://transparencia.csi.cat/

Entitat jurídica pública, de caràcter associatiu, 
personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, 
capacitat jurídica de dret públic i privat.
Membres: Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, l'Ajuntament de Sant Joan Despí, 
l'Institut Català de la Salut i la Creu Roja Espanyola.
El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió 
d'entitats públiques o privades sense ànim de lucre que vulguin col·laborar 
amb les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els serveis 
que en constitueixen l'objectiu.
Condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Servei Català de la 
Salut així com també de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de 
les entitats amb la condició de poders adjudicadors que hi estiguin vinculades 
o en depenguin

ABS 2I (Sagrada Familia) i ABS 2K (Gaudí): Conveni, inici vigència 1 de 
desembre de 2015. Durada 10 anys. Venciment 01/12/2025
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CSC Vitae, SA 
(empresa instrumental del holding empresarial del Consorci de Salut i 
Social de Catalunya: CSC/CSC,SA)
http://www.consorci.org/el-csc/transparencia/

Forma jurídica: Societat Anònima
Capital mixt: públic i privat (100% de CSC SA)
Accionistes: 86 entitats públiques i privades associades al CSC
La societat té la consideració de mitjà propi personificat del CSC i dels 
poders adjudicadors associats al CSC, que esdevenen accionistes directes 
o indirectes de la societat matriu CSCSA, dels accionistes de la pròpia 
societat i de les entitats controlades pel CSC

ABS 8J (Cotxeres): 
Conveni signat el 22/04/2008. Vigència de 30 anys des d'inici de la 
prestació de serveis, 07/2010. Venciment 07/2040
Aquest conveni inclou una "concessió administrativa" amb les condicions 
reguladores per la construcció i gestió a 30 anys del complex CIS Cotxeres. Es va 
signar entre el Servei Català de la Salut, l'ICASS i el CHC (actual CSC)
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Entitats de Base Asociativa (EBA)
https://www.aceba.cat/es/las-eba.htm

Forma juridica: Societat Limitades professional (SLP). 
Entitats de capital privat. 
Els socis han de ser majoritàriament professionals

Mitjançant reforma al 1995 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC). 
La Llei de reforma de la LOSC es va aprovar pel Parlament de 
Catalunya el setembre de 1995, amb els vots a favor de CiU, PSC, PP, 
l’abstenció de ERC i el vot en contra d’Iniciativa per Catalunya.

A la Ciutat de Barcelona hi ha 6 EBAs que gestionen 8 ABS
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EAP Sarrià SLP i Vallplasa Atenció Primària SLP
https://capsarria.com/app/transparencies

ABS 5C (Sarrià) i ABS 5D (Vallvidrera - Les Planes)
Contracte: inici vigència: 1 de juliol de 2009. Durada 6 anys.
Venciment: 01/07/2015

EBA Vallcarca SLP
https://aprimariavsg.com/aprimariavsg/es/#

ABS 5E (St Gervasi) i ABS 6D (Vallcarca)
Contracte: inici vigència: 1 de juliol de 2009. Durada 6 anys. 
Venciment: 01/07/2015

EAP Dreta de l'Eixample SLP
http://www.eapdretaeixample.cat/es/portal-empresa/index.htm

ABS 2G (Dreta de l'Eixample) i ABS 2J (Monumental)
Contracte: inici vigència: 16 de juliol de 2009. Durada 6 anys.
Venciment 16/07/2015

https://capsarria.com/app/transparencies
https://aprimariavsg.com/aprimariavsg/es/
http://www.eapdretaeixample.cat/es/portal-empresa/index.htm
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Equip Atenció Primària Bcn-Sardenya SLP
https://www.eapsardenya.cat/qui-som/compromis-social-i-

transparencia/

ABS 7B (Sardenya): 
Contracte: inici vigència 30 de desembre de 2012. Durada 10 anys. 
Venciment: 30/12/2022

Equip d'atenció primària Poble Sec SLP
http://capleshortes.cat/app/centre/2

ABS 3A (Les Hortes-Poble Sec)
Contracte: inici vigència: 1 de febrer de 2015. Durada 10 anys. 
Venciment 01/02/2025

https://www.eapsardenya.cat/qui-som/compromis-social-i-transparencia/
http://capleshortes.cat/app/centre/2


2. Professionals per població
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Mapa Sanitari, Sociosanitari i de Salut Pública. Vol I. Departament de Salut 2008
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Ordre de 8 d’octubre de 1985, sobre fixació de criteris per a la
determinació de plantilles orgàniques dels Equips d’Atenció Primària.
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

Odontòlegs-estomatòlegs d’atenció primària:
1 per cada 11.000 persones protegides

Assistents Socials d’atenció primària:
1 per cada 25.000 persones protegides

En aquelles zones d’especial problemàtica social podrà modificar-se el criteri
establert en l’apartatmanterior, a l’objecte d’assolir els nivells adequats d’atenció
social a la població afectada.

Personal no sanitari:
El nombre de personal administratiu i de suport dels EAPs s’ajustarà, en tot cas, a
les necessitats de cada ABS en funció dels seu volum d’activitats.



BCN: Districtes: 10
CSB: Àrees Integrals de Salut (AIS): 4 

Àrees Bàsiques de Salut (ABS): 69 
(inclou Moncada i Reixac a l’AIS Nord i Sant Adrià del Besos) 
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Recordatori divisions territorials:

Ciutat de Barcelona 

i Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)



En fons groc 
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* Professionals COVID: inclou els gestors COVID, els referents salut i escola i els professionals extractors de mostres COVID.

Rati població assignada per professional

Font professionals: Proveïdors. CSB. Dades a 31/12/2020

Font población: Registre Central Assegurats CatSalut (RCA) març 2021

els valors de població assignada per professional per sobre del valor de Barcelona. 

En vermell els valors més alts.

En verd els valors més baixos

Ens informa de la mitjana de població assignada per 

tipus de professional en un territori determinat



Per tal de facilitar la visualització dels gràfics 

que es presenten a continuació, 

s’han aplicat colors distintius per tipus d’empresa:
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ICS

consorcis

EBA

PSPV

En tots els gràfics, 

 la columna final de la dreta mostra valor total de Barcelona, en color negre.

 la columna segona per la dreta mostra el valor global de l’AIS 

corresponent, en el color de l’AIS



ICS

consorcis

EBA

PSPV



21

rati metge (adult + pediatria)

AIS NORD

ICS

consorcis

EBA

PSPV
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Rati infermeria

AIS NORD

ICS

consorcis

EBA

PSPV
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AIS NORD
En vermell els valors per sobre dels ratis de referència

ICS

consorcis

EBA

PSPV
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rati metge (adult + pediatria)

AIS DRETA

ICS

consorcis

EBA

PSPV



25

rati infermeria

AIS DRETA

ICS

consorcis

EBA

PSPV
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AIS DRETA
En vermell els valors per sobre dels ratis de referència

ICS

consorcis

EBA

PSPV
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rati metge (adult + pediatria)
AIS ESQUERRA

ICS

consorcis

EBA

PSPV
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rati infermeria
AIS ESQUERRA

ICS

consorcis

EBA

PSPV
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AIS ESQUERRAEn vermell els valors per sobre dels ratis de referència

ICS

consorcis

EBA

PSPV
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rati metge (adult + ped)

AIS LITORAL MAR

ICS

consorcis

EBA

PSPV
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rati infermera

AIS LITORAL MAR

0
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AIS LITORAL MAR
En vermell els valors per sobre dels ratis de referència

ICS

consorcis

EBA

PSPV



3. Visites presencials
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Visites presencials 2020

Total AIS Barcelona Esquerra 44%

Total AIS Barcelona Litoral Mar 44%

Total AIS Barcelona Nord 42%

Total AIS Barcelona Dreta 40%

Total Barcelona Ciutat 43%

En vermell valors per sota del valor de Barcelona 

(<43)
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EPT= equip pediàtric territorial
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4. Comentaris a les dades
 Les dades s’han de llegir com una aproximació a la realitat i no com a 100% fiables. Ens han de 

servir sobretot per contrastar en les reunions de seguiment als CAPs i als Consells de Salut, per 

ressaltar les diferències entre territoris i vigilar possibles problemes amb l’equitat d’accés 

A destacar:

 Ratis de medicina i infermería de familia: El territori amb ratis més favorables és l’AIS 

Litoral Mar. Pel contrari a Nou Barris destaca 8J Cotxeres, lluny dels ratis de medicina i 

infermeria de la resta d’EAPs del mateix districte.

 Ratis de Treball social: alguns territoris estan molt lluny de las recomanacions de 

referència. Incloent territoris amb nivells socioeconòmics desfavorables; amb ratis d’un 

professional per més de 30.000 persones de població assignada (8J Cotxeres; i 9A 

Sagrera entre d’altres). I fins i tot alguns no tenen cap com la 6D Vallcarca

 Ratis d’odontòlegs: també, alguns territoris estan molt lluny de las recomanacions de 

referència. Incloent territoris amb nivells socioeconòmics desfavorables (8L Prosperitat-

Verdum; 9A La Sagrera; i 10D Besos, entre d’altres). I per contra es veuen territoris de 

nivell socioeconòmic alts i gestionats per EBAs amb uns ratis molt per sobre, el que fa 

pensar que les dades podrien recollir tota la seva plantilla d’odontòlegs tant de la cartera 

pública com la de la privada de pagament.

 Visites presencials:  és probable que estiguin incloses i comptades com a visites 

presencials els contactes per a “proves COVID” (PCR, TAR...).

 Caldrà afinar la petició en les properes sol·licitud de dades.
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Fonts

 Dades EAPs: http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/ambits/atencio-
primaria-i-salut-comunitaria/

 Població: https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-
professionals/registres-catalegs/registres/central-poblacio/

 Contractes: https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/convenis-
contractes/relacio/atencio-primaria/

 Perfil empresas: webs proveïdors: àrea transparència, estatuts


