
CONSELL DE LA SALUT 
DEL BAIX LLOBREGAT

Continuem...



RECULL DE DADES

“LA SITUACIÓ ACTUAL DELS RECURSOS SANITARIS 
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT DE LA COMARCA DEL 

BAIX LLOBREGAT”

30 de Juliol 2021



RECULL DE DADES

Qüestionaris online a la web del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
dirigits als responsables dels recursos sanitaris d’Atenció Primària de 
salut de la comarca (ABS i Consultoris)

Respostes durant els mesos de juny i juliol de 2021

 Objectiu d’obtenir una fotografia de la realitat del territori i 
identificar l’impacte de la Covid-19 als serveis del Baix Llobregat



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

30

Resposta qüestionaris

SI NO

 Han aportat dades 30/30
municipis de la comarca

 El recull de dades fa 
referència a 36 ABS del 
Baix Llobregat



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

• Han aportat dades:

 el 100% de municipis

42/42 CAP

12/12 Consultoris

5/5 CUAP

Gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració!



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

• El 98,31% dels recursos ofereixen servei actualment
*Actualment tan sols està tancat el Consultori de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló

*Diversos centres van estar tancats en algun moment de la pandèmia



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

HORARIS SERVEIS

-CAP Majoritàriament de dilluns a divendres de 8h a 20h
*Exceptuant El Papiol i Sant Esteve Sesrovires que no tenen servei per la tarda

*La majoria de Consultoris no obren per les tardes

-Només el 13,33% dels municipis ofereixen servei el cap de setmana
(Exceptuant els CUAP)

(Esplugues, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Boi de Llobregat)

-El 28,84% dels municipis ha reduït l’horari que tenia abans del Covid-19



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

Al municipi existeix mitjà de transport públic per desplaçar-se 
directament al CAP on es deriva?

SI 23 municipis

NO Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, El Papiol, La Palma de 
Cervelló, Santa Coloma de Cervelló, Sant Esteve Sesrovires i Vallirana



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

20

10

Personal de reforç

SI NO

-20/30 municipis tenen actualment 
personal de reforç per afrontar la 
pandèmia

-Gestors Covid, Enllaços Escoles, 
Administratiu, Infermeria, Metges o Infermeria 
per residències

PERSONAL



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

-10/30 municipis NO tenen actualment personal de reforç per 
afrontar la pandèmia

 Castellví de Rosanes, Corbera de Llobregat, El Papiol, La Palma de Cervelló, Santa 
Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires,Sant Just Desvern, 
Sant Vicenç dels Horts i Vallirana

“El personal que tenim actualment no es suficient per fer front a la demanda de 
recursos sanitaris que fa la ciutadania”

PERSONAL 



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

-S’han instal·lat 16 mòduls per oferir consultes externes al CAP en 
11 municipis diferents de la comarca 
(Sant Joan Despí (4), Abrera (3), Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, 
Esplugues, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca i Sant Just 
Desvern)

-El 66,66% dels Ajuntaments (un total de 20 municipis) han cedit
espais municipals per la vacunació contra la Covid-19

ESPAIS 



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

SERVEIS 

17

13

S’han deixat de prestar serveis

SI NO

-17/30 municipis han deixat de prestar 
serveis arrel de la pandèmia (56,66%)

-Psicologia i psiquiatria, tècniques d’infermeria, CSMA, 
salut comunitària, pediatria, ginecologia, preventius 
malalties cròniques, visites a domicili, salut preventiva 
escoles, tabaquisme, llevadora o crioteràpia

 Molta atenció ha passat a ser telefònica



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

SERVEIS 

• S’han creat 2 nous serveis de salut al territori arrel Covid-19:

 Consulta de respiratoris a Sant Just Desvern

 Punt intermedi de vacunació a Martorell



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

Quines necessitats no cobertes o millores a nivell d'atenció 
primària, reclamaria per al seu municipi?  

(*% de municipis que reclamen millores en cada àmbit)                

• Infraestructures 39,13% 

• Serveis 63,63% 

• Personal 45,45%

• Gestió 36,36%



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

Quines necessitats no cobertes o millores a nivell d'atenció 
primària, reclamaria per al seu municipi?                  

• INFRAESTRUCTURES: 42,85% municipis reclamen millores

- Falta d’espai als CAP i edificis en males condicions
- Necessitat d’un nou CAP
- Necessitat d’un CUAP



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

Quines necessitats no cobertes o millores a nivell d'atenció 
primària, reclamaria per al seu municipi?                  

• SERVEIS 61,90% municipis reclamen millores

- Manca de serveis de Salut Mental, Pediatria i Salut comunitària
- CUAP massa lluny del municipi
- Necessitat d’atendre urgències els caps de setmana
- Obrir Consultoris als barris



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

Quines necessitats no cobertes o millores a nivell d'atenció 
primària, reclamaria per al seu municipi?                  

• PERSONAL 52,38% municipis reclamen millores

- Manca de professionals
- Necessitat de formació especialitzada del personal



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

Quines necessitats no cobertes o millores a nivell d'atenció 
primària, reclamaria per al seu municipi?                  

• GESTIÓ 61,90% municipis reclamen millores

- Ampliació dels horaris d’atenció a la ciutadania
- Millores en l’atenció telefònica i online
- Recuperar l’atenció presencial com a preferencial 



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

PRINCIPALS DEMANDES DEL TERRITORI

- Recuperar els horaris i els serveis perduts per la pandèmia

- Recuperar l’atenció presencial com a preferent

- Donar servei a la ciutadania les nits i caps de setmana

- Els CUAPS queden massa lluny d’alguns municipis

- Necessitat de millorar el transport públic per connectar serveis



ÀREES BÀSIQUES DE SALUT I CONSULTORIS

PRINCIPALS DEMANDES DEL TERRITORI

- Falta de personal

- Falta d’alguns serveis de salut imprescindibles a certs municipis

- Necessitat de nous centres de salut a la comarca

- Necessitat de millores en els centres de salut

- Millores en les centraletes telefòniques i serveis online



RECULL DE DADES

GERÈNCIA REGIÓ SANITÀRIA METROPOLITANA SUD

 Resposta durant el mes de juliol de 2021

 Objectiu d’obtenir una fotografia de la realitat del territori i 
identificar l’impacte de la Covid-19 als serveis



REGIÓ SANITARIA METROPOLITANA SUD

36 ABS 42 CAP 5 CUAP

12 
CONSULTORIS

59 CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA AL BAIX LLOBREGAT



REGIÓ SANITARIA METROPOLITANA SUD

• Número de CAP, CUAP, Consultoris que ofereixen servei actualment?

- Variable en funció de l’evolució de la pandèmia

- Alguns han deixat de donar servei durant la pandèmia

Actualment el 100% dels 42 Centres d’Atenció Primària del Baix 
Llobregat que han respòs el qüestionari ofereixen servei



REGIÓ SANITARIA METROPOLITANA SUD

 12 mòduls de vacunació contra la Covid-19 instal·lats a la comarca

 0 mòduls de vacunació contra la Covid-19 pendents d’instal·lació

 +50 centres de vacunació contra la Covid-19 a tota Catalunya

 +28.000 professionals d’Atenció Primària a tota Catalunya (gener 2021)

 +4.5000 professionals de reforç per Atenció Primària a tota Catalunya (gener 2021) 



REGIÓ SANITARIA METROPOLITANA SUD

• Principals reclamacions que reben dels municipis de la comarca i millores 
previstes per optimitzar l’atenció a la ciutadania?

Veure Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció 
Primària i Comunitària



RECULL DE DADES

“LA SITUACIÓ ACTUAL DELS RECURSOS SANITARIS 
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT DE LA COMARCA DEL 

BAIX LLOBREGAT”

13 de Juliol 2021


