
L’ACCESSIBILITAT EN ELS CENTRES PÚBLICS DE SALUT DE 

BARCELONA, TEMA CENTRAL DE LA DARRERA ACTUACIÓ D’OFICI 

 El Consorci Sanitari de Barcelona ha precisat que els centres públics de salut 

de la ciutat no disposen de plans d’accessibilitat ni documents equivalents. 

 

 Ma Assumpció Vilà, síndica de Greuges de Barcelona, ha afirmat que “la 

coordinació en aquesta temàtica no està tan desenvolupada com podria 

esperar-se”. 

Barcelona, 21 de març del 2018 – La Sindicatura de Greuges de Barcelona tenia 

coneixement de les dificultats d’accessibilitat amb què s’han trobat els usuaris amb 

mobilitat reduïda en els serveis públics de salut, tant en els Centres d’Atenció Primària 

(CAP), els centres hospitalaris, com en l’atenció a les urgències. Per aquest motiu, va 

actuar d’ofici i va sol·licitar informació a la comissionada de salut sobre diferents 

aspectes de l’accessibilitat en l’atenció a la salut a Barcelona.  

Sense plans d’accessibilitat 

En l’informe enviat a la Sindicatura de Greuges, el Consorci Sanitari de Barcelona ha 

precisat que els centres públics de salut de la ciutat no disposen de plans 

d’accessibilitat ni documents equivalents. Tots els equipaments sanitaris han assegurat 

que “quan hi ha queixes sobre l’accessibilitat estructural del centre, prenem mesures 

per tal de facilitar l’accés dels ciutadans a les instal·lacions”.  

Elements que milloren l’accés als usuaris amb mobilitat reduïda 

Tot i no disposar de plans d’accessibilitat, la totalitat dels CAP i hospitals de Barcelona 

disposen de: cadires de rodes per mobilitzar els malalts que ho necessitin; grues 

d’ajuda quan no hi ha prou amb l’ajut de portalliteres; lliteres amb rodes per desplaçar 

pacients; portes adaptades per l’accés amb cadira de rodes, i ascensors amb capacitat 

per a cadires de rodes i lliteres, si en aquell centre és necessària aquest tipus d’atenció 

als malalts. 

 



El transport de pacients amb mobilitat reduïda 

En relació amb els transports sanitaris, és el facultatiu responsable del malalt qui 

valora el cas i reclama el transport adient. En el cas del transport sanitari urgent, el 

Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) mobilitza el malalt i decideix el centre on es 

deriva el pacient mitjançant la valoració de la informació del pacient i de la xarxa 

sanitària.  

El Consorci Sanitari de Barcelona ha exposat que tots els equipaments sanitaris 

s’adapten als pacients amb diversitat funcional per poder prestar l’atenció adient i no 

consten reclamacions per la manca de mitjans adients en l’atenció a urgències. Els 

ciutadans que van dirigir-se a la Síndica de Barcelona fent referència a aquestes 

qüestions van explicitar que sempre havien rebut l’atenció sanitària que requerien. El 

Consorci ha confirmat que el Registre Centralitzat de Reclamacions mostra que en 

l’any 2016 no va haver-hi cap queixa per atenció discriminatòria per diversitat 

funcional, tot i que sí que constaven queixes per dificultats d’accés a algun 

equipament sanitari (per manca d’accés al transport públic o per la ubicació del 

centre).  

El Pla de Salut 2016-2020 del Consorci Sanitari de Barcelona (que compta amb una 

participació del 40% de l’Ajuntament i 60% de la Generalitat) preveu unes línies i 

actuacions estratègiques amb l’objectiu d’aconseguir un sistema públic, universal, just i 

centrat en la persona. S’hi fa referència a la voluntat de garantir una sanitat equitativa, 

integrada i amb especial atenció a aquells usuaris en situacions de vulnerabilitat. Es 

presumeix que sota aquests paràmetres treballin l’accessibilitat física als centres, però 

no s’hi fa una referència explícita, fet que preocupa a la Síndica de Barcelona.  

D’altra banda, l’Ajuntament va aprovar el maig del 2017 la Mesura de Govern per a 

l’elaboració del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026, que analitzarà i 

durà a terme un diagnòstic dels diferents serveis del municipi des de la perspectiva de 

l’accessibilitat, entre els quals inclou els serveis sanitaris.  

El fet que el pla de salut no prevegi objectius en matèria d’accessibilitat i que en els 

informes de la comissionada no es referenciï el treball que s’ha de desenvolupar a 

partir del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026 preocupa a Ma 

Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, que ha afirmat que “la coordinació 

en aquesta temàtica no està tan desenvolupada com podria esperar-se, especialment 

perquè els centres no disposen de Pla d’Accessibilitat”.  

Per aquest motiu, Vilà ha recomanat a la comissionada de salut que “promogui una 

coordinació intensiva del Consorci Sanitari de Barcelona amb l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat per tal de garantir l’accessibilitat als centres sanitaris de 

la ciutat”. 


