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5. RESULTATS GLOBALS CATALUNYA 

5.1. Descripció de la població enquestada 

La mostra finalment utilitzada pels càlculs, una vegada depurada dels registres amb 

errors o amb un volum excessiu de preguntes sense resposta, ha estat de 2.280 

casos. 

5.1.1. Característiques sociodemogràfiques 

En primer lloc es presenten les característiques d’edat, sexe i nivell d’estudis de la 

població  enquestada. La mostra utilitzada en l’explotació de les dades, una vegada 

descomptats els casos amb una presència majoritària de no respostes als ítems del 

qüestionari, és de 2.227 individus. Per a facilitar la lectura i interpretació de les dades 

aquestes es presenten tant de forma gràfica com en forma de taula. En els dos casos 

s’informa de la grandària efectiva de la mostra amb la finalitat de conèixer el nombre 

de casos amb respostes vàlides. 

El 55% de les persones que han contestat de manera vàlida el qüestionari, són 

dones, mentre que el 45% són homes. 

Figura 1. Distribució de la mostra segons sexe 
(n=2227) 

Dones
55%

Homes
45%

 

La distribució de les persones que han el contestat el qüestionari de la satisfacció amb 

l’assistència rebuda en els serveis de transport sanitari no urgent segons l’edat 

declarada ens diu que el 11,36% tenen una edat compresa entre 15 i 44 anys, mentre 

que el 30,49% tenen edats compreses entre 45 i 64 anys. El grup dels que tenen 65 

anys d’edat i més, és el més nombrós, representant el 58,15% de la mostra.        
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Figura 2. Distribució de la mostra segons grup d’edat 
(n=2227) 
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Si ens fixem ara en la distribució conjunta per edat i sexe dels enquestats, veiem que 

la proporció de dones en el tram d’edat de 65 o més anys d’edat és major que la dels 

homes i, en canvi, resulta lleugerament menor en els trams d’edat de 15 a 44 i de 45 a 

64 anys.    

 

Taula 1. Descripció de la mostra per sexe i edat 

Sexe 
15-44 
anys 

45-64 
anys 

65 o més Edat mitjana 

Homes 12,0% 33,0% 55,0% 63,93 

Dones 10,8% 28,4% 60,8% 65,67 

Total Catalunya 11,4% 30,5% 58,1% 64,9 

 

 

L’edat mitjana dels enquestats és de 64,9 anys que resulta superior en el cas del grup 

de dones, 65,67, que en el dels homes, que és de 63,93. 
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Figura 3. Distribució dels homes segons edat 
(n=1006) 

15-44 anys
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33,0%
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Figura 4. Distribució de les dones segons edat 
(n=1221) 

15-44 anys
10,8%

45-64 anys
28,4%

65 o més
60,8%

 

Pel que fa referència a la distribució de les persones enquestades segons el seu nivell 

d’estudis, trobem que gairebé la meitat, més concretament el 47,3%, declaren tenir 

estudis primaris. El 23,3% dels enquestats pertanyen al grup de persones sense 

estudis, o que no saben llegir i escriure, i el 18,4% tenen estudis secundaris. Tants 

sols el 8,1% dels enquestats tenen estudis superiors.  

Taula 2. Distribució de la mostra segons nivell d’estudis per sexe i grup d’edat 

Nivell d’estudis  Catalunya Home Dona 
15-44 
anys 

45-64 anys 65 o més

Sense estudis o sap llegir i escriure 23,3% 7,1% 16,2% 0,2% 2,9% 20,2% 

Estudis primaris  47,3% 22,0% 25,3% 4,3% 16,6% 26,4% 

Estudis secundaris  18,4% 9,9% 8,5% 4,9% 7,4% 6,1% 

Estudis superiors 8,1% 4,8% 3,3% 1,6% 3,0% 3,5% 

Altres 1,0% 0,5% 0,5% 0,1% 0,3% 0,6% 

NS/NC 1,8% 0,8% 1,0% 0,3% 0,3% 1,3% 

Total Catalunya 100,0% 45,2% 54,8% 11,4% 30,5% 58,1% 

La proporció d’enquestats que diuen que no tenen estudis o que no saben llegir i 

escriure, així com entre els que tenen estudis primaris, és més gran entre les dones i 

els més grans (de 65 anys o més).  
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Figura 5. Composició de la mostra segons nivell d’estudis en % sobre el total de 
respostes de la mostra 

(n=2225) 
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5.1.2. Característiques de salut 

A continuació es mostren, mitjançant també una combinació de figures i taules, les 

característiques de la salut percebuda dels enquestats, i la seva distribució segons 

sexe i edat. 

Taula 3. Distribució segons salut percebuda per sexe i grup d’edat 

Salut percebuda Catalunya Home Dona 
15-44 
anys 

45-64 
anys 

65 o més

Excel·lent 1,8% 0,9% 0,9% 0,4% 0,5% 0,9% 

Molt bona  5,4% 2,9% 2,5% 1,1% 1,3% 3,0% 

Bona 30,7% 16,6% 14,1% 4,2% 8,8% 17,7% 

Regular 39,9% 16,4% 23,5% 3,7% 13,6% 22,6% 

Dolenta 20,9% 7,6% 13,3% 1,6% 6,1% 13,2% 

NS/NC 1,3% 0,8% 0,6% 0,3% 0,2% 0,9% 

Total Catalunya 100,0% 45,2% 54,8% 11,4% 30,5% 58,2% 

Entre els enquestats, assegurats que han fet servir els serveis de transport sanitari no 

urgent, és majoritària la percepció d’un estat de salut dolent i regular (60,8%, repartit 

entre el 20,9% que diuen que la seva salut és dolenta i el 39,9% que manifesten que el 

seu estat de salut és regular). 
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Figura 6. Composició de la mostra en relació a la salut percebuda en % sobre el total de 
respostes de la mostra  (n=2225) 
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5.1.3. Freqüència i característiques del transport sanitari. 

A continuació es presenten els resultats de les respostes a les preguntes del 

qüestionari que es refereixen a la situació de context en el que es desenvolupa el 

servei i que tenen a veure amb la freqüència d’ús, el motiu i la forma en la que s’ha 

realitzat el trasllat, així com les incidències produïdes.  

Nombre de vegades que s’ha utilitzat el transport sanitari no urgent 

La figura 8 mostra la distribució de la variable que explica el nombre de vegades que 

una mateixa persona ha utilitzat el transport sanitari. Les persones enquestades 

manifesten de manera àmpliament majoritària que han fet servir els serveis de 

transport sanitari no urgent de manera continuada: el 41,2% dels enquestats diuen que 

han fet servir sovint els serveis de transport no urgent. Aquesta distribució no mostra 

diferències significatives per raó de sexe o d’edat, segons que ens senyalen els 

resultats de la taula 8. 

Figura 7. Quantes vegades ha utilitzat el transport sanitari (ambulància) 
(n=2226) 

Una 
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Taula 4. Descripció de la mostra segons quantes vegades ha utilitzat el transport sanitari 
per sexe i grup d’edat 

 
Catalunya 

15 a 44 anys 45 a 64 anys 65 o més 

Home Dona Home Dona Home Dona 

Una 7,2% 8,1% 8,1% 16,1% 14,3% 23,6% 29,8% 

Vàries 51,0% 5,0% 4,7% 15,1% 14,2% 25,6% 35,5% 

Molt sovint 41,2% 5,4% 7,1% 14,6% 17,6% 24,2% 31,0% 

NS/NC 0,5% 8,3% 0,0% 8,3% 8,3% 25,0% 50,0% 

Total Catalunya 100,0% 5,4% 5,9% 14,9% 15,6% 24,8% 33,3% 

 

 

Motiu d’utilització del transport sanitari no urgent 

Atenent a les raons que han justificat la utilització del servei, trobem que el 45,2% dels 

enquestats manifesten que han fet servir el transport no urgent per a desplaçaments 

ocasionals com a conseqüència del trasllat després de rebre l’alta mèdica o per una 

visita puntual a un especialista. Entre els tractaments habituals i periòdics que 

exigeixen un transport sanitari no urgent, destaca la rehabilitació (amb el 28,1% dels 

casos i de manera més habitual entre les dones), seguit de la diàlisi (amb el 12,4% de 

les respostes que tenen major presència d’homes). Els serveis relacionats amb 

tractaments de radioteràpia o quimioteràpia suposen el 6,9% de les respostes dels 

enquestats. 

Figura 8. Per quin motiu ha utilitzat el transport sanitari? 
(n=2227) 

Un viatge d'anada
45,2%Diàlisi

12,4%

Rehabilitació
28,1%
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Altres
7,4%
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Taula 5. Distribució de la mostra segons el motiu pel qual ha utilitzat el transport sanitari, 
per sexe i grup d’edat 

 
Catalunya

15 a 44 anys 45 a 64 anys 65 o més 

Home Dona Home Dona Home Dona 

Un viatge d'anada 45,2% 5,1% 4,8% 13,8% 13,8% 26,0% 36,5% 

Diàlisi 12,4% 4,7% 2,5% 22,4% 12,3% 37,5% 20,6% 

Rehabilitació 28,1% 6,4% 9,3% 14,7% 17,6% 17,0% 35,0% 

Radioteràpia/Quimioteràpia 6,9% 4,5% 3,2% 12,3% 26,6% 26,0% 27,3% 

Altres 7,4% 6,1% 8,5% 12,2% 14,0% 25,0% 34,1% 

Total Catalunya 100,0% 5,4% 5,9% 14,9% 15,6% 24,8% 33,3% 

 

Forma en la que s’ha dut a terme el trasllat 

Les figures 10 , així com la taula 12, ens permeten conèixer la distribució de la variable 

que representa el fet de fer servir el transport sanitari no urgent en solitari o 

acompanyat d’altres persones. Majoritàriament, segons el que responen els 

enquestats, el servei s’ha dut a terme en companyia d’altres persones, és a dir, com a 

transport col·lectiu. Tant sols el 23,6% dels enquestats manifesten que han realitzat 

sols el transport sanitari no urgent, sense que s’observin diferències notables per raó 

de sexe i edat. 

 

Figura 9. El transport sanitari  que ha utilitzat va ser individual o col·lectiu  
(n=2227) 

El realitzava sol
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Taula 6. Distribució de la mostra en funció de si el transport sanitari va ser individual o 
col·lectiu, segons sexe i grup d’edat 

 
Catalunya 

15 a 44 anys 45 a 64 anys 65 o més 

Home Dona Home Dona Home Dona 

El realitzava sol 23,6% 4,4% 5,3% 10,8% 11,4% 30,8% 37,3% 

Amb altres persones 48,7% 6,3% 6,2% 18,1% 16,7% 24,0% 28,8% 

De vegades sol i de vegades amb 
altres 

27,5% 4,9% 6,0% 12,9% 17,3% 21,2% 37,7% 

NS/NC (inclou no se'n recorda) 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 

Total Catalunya 100,0% 5,4% 5,9% 14,9% 15,6% 24,8% 33,3% 

Existència i motiu de les incidències amb les persones en el trasllat 

El transport sense incidents ha estat la tònica predominant, tant és així que el 95,8% 

dels assegurats enquestats manifesta que no han observat incidències destacables en 

el servei.    

 

Figura 10. Ha tingut algun tipus d’incident en relació a les persones que realitzaven el 
transport sanitari?  

(n=2226) 

No
95,8%

Sí
4,2%

 

 

Taula 7. Distribució de la mostra en funció de si ha tingut algun tipus d’incident en 
relació a les persones que realitzaven el transport sanitari per sexe i grup d’edat 

 
Catalunya 

15 a 44 anys 45 a 64 anys 65 o més 

Home Dona Home Dona Home Dona 

No 95,8% 5,5% 5,6% 14,6% 15,4% 25,1% 33,8% 

Sí 4,2% 3,2% 12,9% 21,5% 20,4% 18,3% 23,7% 

Total Catalunya 100,0% 5,4% 5,9% 14,9% 15,6% 24,8% 33,3% 
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En els casos en els que s’ha produït un incident, aquest ha estat majoritàriament 

conseqüència de problemes amb el personal de l’ambulància, ja sigui per temes 

relacionats amb el tracte amb el personal encarregat de l’ambulància, tal com es pot 

veure a la figura 12. La raó relativa a problemes derivats del tracte incorrecte per part 

del personal de l’ambulància representen el 39,8% dels casos en els que es declara 

una incidència, és a dir el 1,67% del total de casos, mentre que els problemes derivats 

de la manca d’educació per part del personal de l’ambulància, representen el 23,7% de 

les incidències, és a dir, el 1% del total de casos analitzats. Aquest tipus d’incidències 

es manifesta més en el grup de dones que d’homes. Les incidències relatives a 

problemes amb altres usuaris representen el 9,7% dels casos amb incidència i han 

estat més freqüentment manifestats entre els homes.   

Figura 11. L’incident ha estat? 
(n=93) 
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Taula 8. Distribució de la mostra en funció del tipus d’incident 

 

Catalunya
15 a 44 anys 45 a 64 anys 65 o més 

Home Dona Home Dona Home Dona 

De manca d'educació per part del 
personal de l'ambulància 

23,7% 9,1% 27,3% 9,1% 13,6% 13,6% 27,3% 

Per tracte incorrecte per part del 
personal de l'ambulància 

39,8% 0,0% 10,8% 24,3% 24,3% 18,9% 21,6% 

Problema amb un altre usuari del 
vehicle 

9,7% 11,1% 0,0% 22,2% 33,3% 22,2% 11,1% 

Altres 26,9% 0,0% 8,0% 28,0% 16,0% 20,0% 28,0% 

Total Catalunya 100,0% 3,2% 12,9% 21,5% 20,4% 18,3% 23,7% 
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Motius i problemes derivats dels incidents en el trasllat 

Les figures 13 i 14 ens mostren els resultats de l’explotació de la variable relativa a les 

incidències en els desplaçaments, és a dir, els problemes derivats de la mobilitat i dels 

recorreguts realitzats. El 4,9% dels enquestats manifesta que s’ha produït algun tipus 

d’incident en el desplaçament. Aquesta proporció significa 109 casos, entre els 2.224 

casos analitzats mitjançant les enquestes.  

Figura 12. Ha tingut algun tipus d’incident durant els desplaçaments?  
(n=2224) 

No
95,1%

Sí
4,9%

 

 

 

Taula 9. Distribució de la mostra en funció de si ha tingut algun tipus d’incident durant 
els desplaçaments? per sexe i grup d’edat 

 
Catalunya 

15 a 44 anys 45 a 64 anys 65 o més 

Home Dona Home Dona Home Dona 

No 95,1% 5,2% 5,4% 13,9% 14,3% 23,9% 32,4% 

Sí 4,9% 0,2% 0,5% 1,0% 1,3% 0,9% 1,0% 

Total Catalunya 100,0% 5,4% 5,9% 14,9% 15,6% 24,8% 33,4% 

 

 

Els canvis de ruta (32,4%) i les avaries (29,6%) apleguen la major part d’aquest tipus 

d’incidència, tal com es posa de manifest a la figura 14. Les aturades imprevistes (amb 

el 13,9% dels casos) i els accidents (que es manifesten en el 12% dels casos) 

constitueixen les altres dues fonts d’aquest tipus de problemes sorgits en els 

desplaçaments.  
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Figura 13. Tipus d’incident 
(n=108) 
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Taula 10. Distribució de la mostra en funció del tipus d’incident per sexe i grup d’edat 

 
Catalunya 

15 a 44 anys 45 a 64 anys 65 o més 

Home Dona Home Dona Home Dona 

Avaria 29,6% 0,0% 6,3% 25,0% 28,1% 21,9% 18,8% 

Accident 12,0% 0,0% 15,4% 23,1% 15,4% 30,8% 15,4% 

Canvi de ruta 32,4% 11,4% 11,4% 28,6% 25,7% 8,6% 14,3% 

Aturada imprevista 13,9% 0,0% 13,3% 6,7% 40,0% 6,7% 33,3% 

Altres 12,0% 7,7% 7,7% 7,7% 15,4% 30,8% 30,8% 

Total Catalunya 100,0% 4,6% 10,2% 21,3% 25,9% 17,6% 20,4% 
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5.1.4. Mesures de satisfacció global i fidelitat. 

 

Pel que té a veure amb la satisfacció general pel servei rebut, els enquestats han 

contestat a dues preguntes diferents. Per una banda responen a la pregunta relativa al 

grau de satisfacció global (que es fa sobre una escala de 0 a 10 punts) i, en segon lloc, 

responen la pregunta relativa a la intenció d’utilitzar la mateixa empresa de transport 

no urgent.  

Pel que fa referència al grau de satisfacció global, la puntuació mitjana és de 8,58 

punts, amb una desviació estàndard igual a 1,66. 

Figura 14. Grau de satisfacció global 
(n=2227; DS=1,66) 

8,58
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Figura 15. Tornaria a utilitzar aquesta empresa de transport 
(n=2170) 
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5.1.5. Característiques per Regió Sanitària 

 
A continuació es presenten en resultats de l’explotació de les dades classificades per 

Regió Sanitària. En primer lloc, es mostra el nombre d’enquestes per a cada una de 

les regions sanitàries. Cal tenir present que en els casos de l’Alt Pirineu i Barcelona es 

donen circumstàncies especials: en el primer cas, el nombre d’enquestes realitzades 

és menor degut també a la menor activitat de transport observada, mentre que en el 

cas de Barcelona, el territori s’ha dividit en diversos 13 lots (4 per a la ciutat de 

Barcelona i 10 més per a la resta de la regió) i s’ha mantingut una uniformitat en 

relació a la resta de lots en el que està dividit el conjunt de Catalunya.    

 

Taula 11. Nombre total d’enquestes per Regió Sanitària 

Regió 
Nombre 

d'enquestes 

Alt Pirineu 69 

Catalunya Central 121 

Terres de l'Ebre 120 

Girona 120 

Lleida 120 

Camp de Tarragona 121 

Barcelona 1556 

TOTAL 2227 

La distribució per sexe, dins de cada regió sanitària no és estable. Destaca la major 

presència de dones, en relació a la mitjana de Catalunya, en la mostra de l’Alt Pirineu i 

Catalunya Central, mentre que Girona presenta la menor proporció de dones en la 

mostra (taula 18).    

Taula 12. Distribució en % per Regió Sanitària segons sexe 

Regió Homes Dones 

Alt Pirineu 37,7% 62,3% 

Catalunya Central 38,8% 61,2% 

Terres de l'Ebre 40,8% 59,2% 

Girona 50,8% 49,2% 

Lleida 48,3% 51,7% 

Camp de Tarragona 43,0% 57,0% 

Barcelona 45,8% 54,2% 
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TOTAL 45,2% 54,8% 

La taula 19 posa de manifest la distribució de la mostra per edats i regió sanitària. La 

mostra dels enquestats de l’Alt Pirineu és sensiblement de major edat que la del 

conjunt de Catalunya, mentre que ela resta i que la de Tarragona és més jove que la 

mitjana.  La taula 20, per la seva part, presenta la distribució de casos per nivell 

d’estudis i regió sanitària i, finalment, la taula 21, es refereix a l’estat de salut i regió.  

Taula 13. Distribució en % per Regió Sanitària segons edat 

Regió 15 a 44 anys 45 a 64 anys 
65 o més 

anys 
Edat mitjana

Alt Pirineu 7,2% 23,2% 69,6% 68 

Catalunya Central 7,4% 41,3% 51,2% 65,1 

Terres de l'Ebre 10,0% 35,0% 55,0% 64,4 

Girona 9,2% 38,3% 52,5% 63,3 

Lleida 13,3% 26,7% 60,0% 65,8 

Camp de Tarragona 22,3% 22,3% 55,4% 61,6 

Barcelona 11,1% 29,9% 58,9% 65,1 

TOTAL 11,4% 30,5% 58,1% 65,1 

Taula 14. Distribució en % per Regió Sanitària segons nivell d’estudi 

Regió Sense estudis Primaris Secundaris Superiors 

Alt Pirineu 21,7% 55,1% 17,4% 5,8% 

Catalunya Central 27,8% 46,1% 17,4% 7,8% 

Terres de l'Ebre 21,2% 61,0% 11,9% 5,1% 

Girona 20,7% 40,5% 22,4% 14,7% 

Lleida 24,3% 47,0% 18,3% 8,7% 

Camps de Tarragona 21,8% 43,7% 26,1% 7,6% 

Barcelona 24,1% 48,1% 18,6% 8,2% 

TOTAL 23,8% 48,2% 18,7% 8,2% 

Taula 15. Distribució en % per Regió Sanitària segons salut percebuda 

Regió Dolenta Regular Bona 
Molt 
bona 

Excel·lent

Alt Pirineu 20,6% 39,7% 32,4% 7,4% 0,0% 

Catalunya Central 22,2% 39,3% 33,3% 4,3% 0,9% 

Terres de l'Ebre 14,2% 35,8% 41,7% 5,0% 3,3% 

Girona 18,3% 36,7% 30,8% 10,0% 4,2% 

Lleida 18,6% 46,6% 27,1% 7,6% 0,0% 

Camp de Tarragona 12,5% 44,2% 35,0% 5,8% 2,5% 

Barcelona 22,8% 40,4% 30,0% 5,0% 1,8% 

TOTAL 21,2% 40,4% 31,1% 5,5% 1,9% 
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5.2. Valors de l’indicador positiu 

Tal com s’esmenta en l’explicació de com s’han treballat els resultats obtinguts, es 

presenten a continuació les freqüències ordinàries corresponents a cada ítem, tant de 

forma numèrica com gràfica. Aquestes presentacions faciliten l’observació de la 

magnitud i distribució de les respostes i, en especial, de les que es refereixen a les 

valoracions positives, és a dir, les que són del tipus perfecte, molt bé, bé, en alguns 

casos, i sempre, gairebé i sovint, en d’altres.   

5.2.1 Les respostes als ítems del qüestionari pel conjunt de 
Catalunya.  

La taula 22 mostra, per la seva part, els resultats de l’explotació de les dades 

corresponents a les variables que configuren la part central del qüestionari i que es 

refereixen als ítems relacionats amb les dimensions teòriques que es pretenen 

analitzar, tal com s’exposava en la part metodològica d’aquest mateix informe, a més 

de les respostes a les preguntes relatives a la satisfacció global (P101 i P102). En 

aquesta oportunitat, i a diferència de les formes habituals de presentació dels resultats 

en altres estudis del PLAENSA, s’incorpora una columna a la dreta de la taula que 

tracta de recollir de manera gràfica la distribució de les respostes.  
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Taula 16. Satisfacció dels usuaris del servei de transport no urgent a Catalunya 

Enunciat Categories  Distribució de les respostes 

P4. Com valora els tràmits que 
va fer per disposar del servei de 
transport sanitari? 

Perfecte 15,1% 

0%

20%

40%

60%

Perfecte Molt bé Bé Regular Malament

Molt bé 27,0% 

Bé 48,3% 
Regular  6,4% 

N= 2226  NS/NC: 993 Malament 3,2% 

P5. S’entenien les explicacions 
que li van donar sobre el 
funcionament del servei de 
transport sanitari? 

Perfectament 17,8% 

0%

20%

40%

60%

Perfecte Molt bé Bé Regular Malament
 

Molt bé 23,5% 
Bé 52,6% 
Regular  4,3% 

N= 2226  NS/NC: 887 Malament 1,7% 

P6. Creu que hi ha coordinació 
entre el centre on va fer el 
tractament/assistència i 
l’empresa de transport sanitari? 

Sempre 63,4% 

0%
20%
40%
60%
80%

 

Gairebé 
sempre 

15,2% 

Sovint 7,8% 
Poques 
vegades 

7,3% 

N= 2226  NS/NC: 315 
Mai/gairebé 
mai 

6,3% 

7. Com valora el fet que una 
ambulància el reculli i el porti del 
seu domicili al lloc d’assistència 
i després del lloc d’assistència al 
seu domicili? 

Perfecte 32,8% 

0%

10%

20%

30%

40%

Perfecte Molt bé Bé Regular Malament
 

Molt bé 32,2% 
Bé 30,9% 

Regular  3,1% 

N= 2227  NS/NC: 19 Malament 1,0% 

P8a. Com valora la puntualitat 
en el trajecte d’anada? 

Perfecta 22,6% 

0%

15%

30%

45%

Perfecta Molt bona Bona Regular Malament
 

Molt bona 24,2% 
Bona 39,9% 
Regular  10,1% 

N= 2227  NS/NC: 39 Malament 3,2% 

P8b. Com valora la puntualitat 
en el trajecte de tornada? 

Perfecta 15,4% 

0%

10%

20%

30%

40%

Perfecta Molt bona Bona Regular Malament
 

Molt bona 18,1% 
Bona 35,8% 
Regular  19,7% 

N= 2226  NS/NC: 48 Malament 11,0% 

P9. Considera que el vehicle o 
vehicles que va utilitzar era 
confortable 

Sempre 66,3% 

0%

25%

50%

75%

 

Gairebé 
sempre 17,3% 
Sovint 8,1% 
Poques 
vegades 5,9% 

N= 2226  NS/NC: 66 
Mai/gairebé 
mai 2,5% 

P10. Com valora la netedat del 
vehicle? 

Perfecta 26,7% 

0%

20%

40%

60%

Perfecta Molt bona Bona Regular Malament
 

Molt bona 21,5% 
Bona 47,3% 
Regular  4,0% 

N= 2227  NS/NC: 64 Malament 0,5% 
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P11. Què li va semblar la 
professionalitat del conductor? 

Perfecta 33,4% 

0%

10%

20%

30%

40%

Perfecta Molt bona Bona Regular Malament

Molt bona 34,0% 
Bona 29,9% 
Regular  2,2% 

N= 2225  NS/NC: 10 Malament 0,5% 
P12. Si el servei disposava de 
més d’una persona de l’empresa 
de transport sanitari a més a 
més del conductor. Com valora 
l’amabilitat d’aquesta altra 
persona? 

Perfecta 30,1% 

0%

10%

20%

30%

40%

Perfecta Molt bona Bona Regular Malament
 

Molt bona 34,8% 

Bona 32,4% 

Regular 2,0% 
N= 2224  NS/NC: 571 Malament 0,6% 

P17a. Com valora el temps que 
durava el desplaçament a 
l’anada? 

Molt curt 4,8% 

0%

25%

50%

75%

Molt curt Curt Normal Llarg Molt llarg
 

Curt 21,4% 
Normal 64,1% 
Llarg 7,4% 

N= 2226  NS/NC: 67 Molt llarg 2,4% 

P17b. Com valora el temps que 
durava el desplaçament a la 
tornada? 

Molt curt 3,5% 

0%

25%

50%

75%

Molt curt Curt Normal Llarg Molt llarg
 

Curt 19,2% 
Normal 61,5% 
Llarg 10,8% 

N= 2227  NS/NC: 84 Molt llarg 5,0% 

P101. I ara per acabar: valori de 
0 a 10 el seu grau de satisfacció 
global amb el servei rebut 

(escala de 0 a 
10) 

8,58 
 

d.s.: 1,66 
 

0 2 4 6 8 10
 

P102. Si pogués triar, tornaria a 
utilitzar aquesta empresa de 
transport sanitari? 

Sí 90,1% 

0%

50%

100%

Sí No No n'estic segur

No 4,8% 

N= 2225  NS/NC: 55 
No n'estic 

segur 
5,1% 
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A continuació s’han calculat les freqüències de respostes favorables (“positives”) per a 

cada ítem del qüestionari, és a dir, les que són del tipus perfecte, molt bé, bé, en 

alguns casos, i sempre, gairebé i sovint, en d’altres. Aquesta construcció, que es 

presenta a la taula 23) permet avaluar d’una forma ràpida la magnitud de les 

manifestacions favorables a l’enunciat de l’ítem i, en definitiva, destacar de manera 

sintètica les àrees d’excel·lència i de millora en els serveis prestats. Recordem, a més, 

que s’estableix de manera sistemàtica en tots els estudis del PLAENSA realitzats fins 

ara, un element comparatiu dels resultats obtinguts, ja sigui en relació a un estàndard 

del 75% i un altre del 90%, tal com es pot apreciar en el gràfic radial que apareix a la 

figura 24.  

 

 Taula 17. Valors de l’indicador positiu 

Preguntes Catalunya 

P4. Tràmits per disposar del transport sanitari 90,3% 

P5. S'entenien les explicacions 94,0% 

P6. Coordinació entre el centre del tractament i l’empresa de transport 86,4% 

P7. Valoració del fet que el transport sigui de porta a porta 95,9% 

P8a. Puntualitat en el trajecte d’anada 86,6% 

P8b. Puntualitat en el trajecte de tornada 69,2% 

P9. Confortabilitat del vehicle 91,6% 

P10. Netedat del vehicle 95,5% 

P11. Professionalitat del conductor 97,2% 

P12. Amabilitat de l'acompanyant del conductor 97,4% 

P17a. Durada del trajecte d'anada 90,3% 

P17b. Durada del trajecte de tornada 84,1% 

P102. Tornaria a utilitzar la mateixa empresa de transport sanitari 90,1% 

  

P101. Grau de satisfacció global amb el servei rebut a 8,58 

 
a Escala de 0 al 10. Es tracta de la mitjana de les valoracions realitzades pels enquestats. L’apunt és extensible a les 
següents taules sobre contextualització socioeconòmica.  
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Els ítems millor avaluats, pels enquestats en la línia de servei del transport sanitari no 

urgent segons els resultats dels càlculs anteriors, corresponen a les preguntes P12, 

sobre l’amabilitat de l’acompanyant del conductor (97,4%) i P11, referida a la 

professionalitat del conductor (97,2%), seguits dels referits a les preguntes P7, sobre 

la  valoració del fet que el transport sigui de porta a porta (95,9%) i la P10, relativa a la 

netedat del vehicle (95,5%). En els tres primers casos, P12 (L’amabilitat de 

l’acompanyant del conductor), P11 (La professionalitat del conductor) i P7(Valoració 

del fet que el transport sigui de porta a porta), la distribució de les opcions que 

qualifiquem com a valors dins de l’indicador positiu és uniforme en el sentit que 

pràcticament un 30% de les respostes es situa en l’opció de resposta 

“Perfecta/Perfecte”, un altre 30% en la resposta “Molt bona/Molt be”  i l’altre 30%, 

aproximadament, en la resposta del tipus “Bona/Bé”. En canvi, les respostes a la 

pregunta P10 (Netedat del vehicle) estan mols concentrades en la resposta “Bona” (el 

47,3% dels casos), mentre que les respostes amb valoració superior tant sols 

apleguen el 26,7%, en la resposta Perfecta, i el 21,5% en la resposta Molt bona.       

També pel damunt del llindar de l’estàndard del 90% trobem els ítems relatius a les 

preguntes P5, sobre si s'entenien les explicacions (94%), P9, referida a la 

confortabilitat del vehicle (91,6%), la P4, relativa als tràmits per disposar del transport 

sanitari (90,3%), i la P17a, sobre la durada del trajecte d'anada (90,1%). Les preguntes  

P4 (Tràmits per disposar del transport sanitari) i P5 (S'entenien les explicacions) tenen 

la majoria de les respostes concentrades en la categoria “Bé” (que apleguen, 

respectivament, el 48,3% i el 52,6% del total de respostes), mentre que les respostes a 

la pregunta P9 (Confortabilitat del vehicle)  es concentren en la categoria més elevada, 

és a dir en la resposta del tipus “Sempre”, amb el 66,3% de les respostes. Finalment, 

dir que les respostes a la pregunta P17a (Com valora el temps que durava el 

desplaçament a l’anada) presenta també una forta concentració en la categoria central 

(Normal) amb el 64,1% de les respostes, mentre que les categories superiors, “Molt 

Curt” i “Curt” tant sols apleguen, respectivament, el 4,8% i 21,4% de les respostes. 

Aquesta forma de la distribució també apareix en les respostes a la pregunta P17b 

((Com valora el temps que durava el desplaçament a la tornada).   
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Figura 16. Representació gràfica radial dels resultats del transport no urgent a Catalunya 

P4. Tràmits per disposar del transport sanitari

P5. S'entenien les explicacions

P6. Coordinació  entre el centre del tractament i
l’empresa de transport 

P7. Valoració del fet que el transport sigui de porta a
porta

P8a. Puntualitat en el trajecte d’anada

P8b. Puntualitat en el trajecte de tornada

P9. Confortabilitat del vehicleP10. Netedat del vehicle

P11. Professionalitat del conductor

P12. Amabilitat de l'acompanyant del conductor

P17a. Durada del trajecte d'anada

P17b. Durada del trajecte de tornada

P102. Tornaria a utilitzar la mateixa empresa de transport
sanitari

Catalunya Estàndard 75% Estàndard 90%

 

 

 

Per sota del llindar que estableix l’estàndard del 75%  trobem tant sols l’ítem 

corresponent a la pregunta P8b referida a la Puntualitat en el trajecte de tornada 

que mereix una valoració, en termes de l’indicador positiu, del 69,2%. La distribució de 

les respostes presenta una forta simetria en relació a l’opció central (“Bona”) que, a 

més, és la resposta més freqüent  amb el 39,9% dels casos. Les respostes negatives, 

“Regular” i “Malament”, han estat triades, respectivament, pel 19,7% i 11% dels 

enquestats.   
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5.3. Discussió i síntesi dels principals resultats. 

 

 Distribució de la mostra segons característiques socio-demogràfiques 

 L’enquesta ha estat administrada a un total de 2.280 persones. El nombre de 

casos vàlids a efectes de l’explotació de les dades és de 2.227. El 55% dels 

que responen l’enquesta són dones, mentre que el 45% restant són homes. El 

grup més nombrós, pel que té a veure amb l’edat, és que està format pels que 

tenen 65 anys d’edat i més, que representa el 58,15% de la mostra. El 

30,49% tenen edats compreses entre 45 i 64 anys, mentre que el 11,36% 

restant tenen edats compreses entre els 15 i 44 anys.  

 La distribució de la mostra, atenent al nivell d’estudis declarat, senyala que el 

grup majoritari és el que diuen tenir estudis primaris amb el 47,3% dels 

enquestats, seguit de les persones sense estudis, amb el 23,3% de la mostra. 

Amb estudis superiors tenim tant sols el 8,1% de la mostra. 

 Pel que té a veure amb l’estat de salut declarat, el 20,9% diuen que la seva 

salut és dolenta i el 39,9% manifesten que el seu estat de salut és regular. 

El 37,9%  dels enquestats manifesten que la seva salut és bona, molt bona o 

excel·lent, la resta no contesta a la pregunta relativa a l’estat de salut. 

 

 La freqüència i el motiu de l’ús del transport sanitari no urgent.  

 Les persones enquestades fan servir els serveis de transport sanitari no urgent 

de manera continuada. Efectivament, resulta que el 41,2% dels enquestats 

diuen que han fet servir sovint els serveis de transport no urgent. Aquest tipus 

de serveis s’utilitza majoritàriament de manera col·lectiva.  

 Els desplaçaments ocasionals, com a conseqüència del trasllat després de 

rebre l’alta mèdica o per una visita puntual a un especialista,.constitueixen el 

motiu principal del transport: el 45,2% dels enquestats manifesten que aquesta 

ha estat la causa principal de l’ús dels serveis.  
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 Entre els tractaments habituals i periòdics que exigeixen un transport sanitari 

no urgent, destaca la rehabilitació (amb el 28,1% dels casos i de manera més 

habitual entre les dones), seguit de la diàlisi (amb el 12,4% de les respostes 

que tenen major presència d’homes). Els serveis relacionats amb tractaments 

de radioteràpia o quimioteràpia suposen el 6,9% de les respostes dels 

enquestats,  representa el fet de fer servir el transport sanitari no urgent en 

solitari o acompanyat d’altres persones.  

 Majoritàriament, segons el que responen els enquestats, el servei s’ha dut a 

terme en companyia d’altres persones, és a dir, com a transport col·lectiu.  

 

 Les incidències en el decurs del recorregut. 

 El qüestionari permet avaluar l’existència de dos tipus d’incidents: els que 

tenen a veure amb les persones i els derivats de la mobilitat i del recorregut 

realitzat. Els incidents ocorreguts en el decurs del servei de transport han estat 

casos minoritaris. Si es consideren els incidents amb les persones, resulta que 

aquest fet ha estat declarat com a tal pel 4,2% de la mostra, mentre que els 

que es refereixen a la mobilitat han estat manifestats pel 4,9% dels 

enquestats..  

 En els casos en els que s’ha produït un incident, aquest ha estat 

majoritàriament conseqüència de problemes amb el personal de l’ambulància, i 

per temes relacionats amb el tracte. Els problemes derivats del tracte incorrecte 

per part del personal de l’ambulància representen el 39,8% dels casos en els 

que es declara una incidència, és a dir el 1,67% del total de casos, mentre que 

els problemes derivats de la manca d’educació per part del personal de 

l’ambulància, representen el 23,7% de les incidències, és a dir, el 1% del total 

de casos analitzats. Aquest tipus d’incidències es manifesta més en el grup de 

dones que d’homes. Les incidències relatives a problemes amb altres usuaris 

representen el 9,7% dels casos amb incidència i han estat més freqüentment 

manifestats entre els homes. 

 La proporció d’incidències derivades de la mobilitat i dels recorreguts realitzats 

han estat deguts, fonamentalment, a canvis de ruta (32,4%) i avaries (29,6%), 

seguit de les aturades imprevistes (13,9%) i els accidents (12%). 
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 La satisfacció global amb el servei rebut. 

 La puntuació mitjana a la pregunta relativa al grau de satisfacció global és 

igual a 8,58 punts, amb una desviació estàndard igual a 1,66.  

 La valoració global de la satisfacció es situa, aproximadament, en el mateix 

nivell d’excel·lència que els obtinguts en les enquestes als atesos en els 

serveis d’atenció hospitalària i socio-sanitària (8,2 en les enquestes del 2006 i 

2007, respectivament). La puntuació relativa a la satisfacció global està pel 

damunt de les dades obtingudes en altres línies de servei com ara, per 

exemple, les d’atenció primària i atenció psiquiàtrica i de salut mental 

ambulatòria (7,6 en les enquestes del 2006); 7,5 en l’enquesta als atesos en 

atenció especialitzada del 2008; 7,3 en la d’urgències de l’any 2008 i en 

l’atenció psiquiàtrica i de salut mental amb internament del 2007.   

 No existeixen diferències notables en la valoració global de la satisfacció per 

raó de sexe, per bé que les dones puntuen aquest aspecte per sobre que els 

homes (8,8 i 8,4, respectivament). 

 No existeixen diferències significatives en la valoració global de la satisfacció 

per grups d’edat, malgrat que la satisfacció global presenta un gradient 

associat amb aquesta variable. Els majors de 65 anys donen una puntuació a 

la satisfacció global de 8,8, els d’edats compreses entre els 45 i 64 anys 

qualifiquen amb una nota mitjana de 8,3, mentre que la puntuació mitjana entre 

els més joves, és a dir, els d’edat compresa entre els 15 i 44 anys, és igual a 

8,1.    

 La distribució de la nota que els enquestats donen a la satisfacció global és 

més estable en termes del nivell d’estudis. La puntuació més elevada apareix 

entre els que no tenen estudis (8,8) i la més baixa entre els que diuen que 

tenen estudis secundaris i superiors (8,3).  

 La puntuació de la satisfacció global és més elevada entre els que manifesten 

que la seva salut és excel·lent (9,0). La distribució d’aquesta valoració decreix 

amb els nivells més deficitaris de salut, fins a la puntuació de 8,3 que donen, en 

mitjana, els que manifesten que la seva salut és dolenta.  
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 La proporció dels enquestats que manifesten que tornarien a utilitzar la 

mateixa empresa de transport que la que han fet servir en la darrera ocasió 

és el 90,1% dels enquestats. 

 La valoració de la satisfacció relativa a la intenció de tornar a utilitzar el mateix 

servei torna a situar-se en la banda alta de les respostes dels enquestats que 

han fet servir altres línies de servei del CatSalut, tant sols per sota del 91,8% 

de respostes afirmatives a la manifestació de tornar a utilitzar el mateix centre 

hospitalari observat en l’enquesta de l’atenció hospitalària de l’any 2003 i 

manifestament per sobre de les respostes dels enquestats en altres línies de 

servei com ara, per exemple, en l’enquesta als usuaris dels serveis d’atenció 

primària del 2006 (88,9%); la d’atenció hospitalària del 2006 (88,4%); en 

l’estudi relatiu a la línea de servei d’atenció psiquiàtrica i de salut mental 

ambulatòria del 2006 (83,7%); en atenció especialitzada del 2008 i en la de 

l’atenció socio-sanitària del 2007 (83,1%); en l’estudi dels atesos en el serveis 

d’urgències del 2008 (80,2% ) i, finalment, el 63% de respostes en aquest 

mateix sentit trobat en l’enquesta en la línia de servei de l’atenció psiquiàtrica i 

de salut mental amb internament del 2007.      

 La distribució de respostes a la pregunta sobre la intenció de tornar a utilitzar el 

mateix servei no mostra diferències significatives entre homes i dones (89,5 i 

90,6%, respectivament) i tampoc per edat (87,2% en el grup d’edat de 45 a 64; 

89,6% en el de 15 a 44 i 91,7% en els de 65 i més anys). 

 L’estat de salut dolenta està associada a la proporció menor de respostes 

afirmatives a la intenció d’utilitzar el mateix servei (84,9%), entre que la totalitat 

(100%) dels que diuen que la seva salut és excel·lent manifesten que tornarien 

a fer servir el mateix servei de transport no urgent. Com més bo és l’estat de 

salut declarat més gran és la proporció de respostes afirmatives a l’enunciat de 

la pregunta relativa a la intenció de tornar a fer servir el mateix servei.  

 Hi ha poques diferències, en cap cas significatives, en la proporció de 

enquestats que diuen que tornarien a fer servir el mateix servei, segons el nivell 

d’estudis declarat.   
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 Les opinions dels assegurats en relació a les diferents dimensions del servei 

prestat. 

 Les característiques professionals i tècniques del conductor del vehicle de 

transport i del seu acompanyant són els aspectes més ben valorats pels 

usuaris del servei de transport sanitari no urgent a Catalunya. La pregunta P12 

relativa a l’amabilitat de l’acompanyant del conductor (97,4%) i la P11, referida 

a la professionalitat del conductor (97,2%) són les que presenten els millors 

resultats, en el sentit que apleguen més respostes positives a l’enunciat de 

l’ítem.  

 Els aspectes de comoditat, en el servei i en el mitjà de transport, també 

presenten molts bons resultats, segons el que manifesten els usuaris del 

serveis de transport no urgent: la pregunta P7, sobre la valoració del fet que el 

transport sigui de porta a porta (95,9%) i la P10, relativa a la netedat del vehicle 

(95,5%).  

 La distribució de les categories de resposta corresponents a les valoracions 

positives és uniforme en el cas de les preguntes P7, P11 i P12, és a dir que es 

reparteixen pràcticament a terços. En canvi, la pregunta P10 (Netedat del 

vehicle), concentra gairebé la meitat de les opinions dels enquestats en la 

categoria de resposta “bona” (47,3% dels casos). Aleshores, malgrat que situa 

aquesta dimensió de la neteja del vehicle en la mateixa línia que la de les 

preguntes millor avaluades, és  a dir, la professionalitat del conductor i 

l’amabilitat de l’acompanyant, així com la comoditat del transport pel fet que 

s’organitza de porta a porta, els resultats indiquen que la seva valoració és en 

el seu conjunt relativament menys favorable.    

 Encara pel damunt del llindar de l’estàndard del 90% de respostes positives a 

l’enunciat de l’ítem trobem les valoracions realitzades de les preguntes P5 

(S'entenien les explicacions) amb el 94% de respostes favorables, la pregunta 

P9 (Confortabilitat del vehicle), amb el 91,6%, la P4 (Tràmits per disposar del 

transport sanitari), amb el 90,3% i, finalment, la pregunta P17a (Durada del 

trajecte d'anada), amb el 90,1% de respostes favorables.  

 Les respostes a la pregunta P9 (Confortabilitat del vehicle) es concentren en la 

categoria més elevada, és a dir en la resposta del tipus “Sempre”, amb el 

66,3% de les respostes, mentre que la resta de respostes segueixen una 

distribució decreixent. 
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 Les preguntes  P4 (Tràmits per disposar del transport sanitari) i P5 (S'entenien 

les explicacions) presenten la major part de les respostes concentrades en la 

categoria central, és a dir són respostes del tipus “Bé” (que apleguen, 

respectivament, el 48,3% i el 52,6% del total de respostes), la qual cosa indica 

una menor propensió a la consideració d’excel·lència d’aquests dos elements 

del transport i del servei ofert. 

 Les respostes a les preguntes P17a (Com valora el temps que durava el 

desplaçament a l’anada) i P17b (Com valora el temps que durava el 

desplaçament a la tornada) presenten també una gran concentració en una de 

les categories de resposta. En aquests dos casos, a diferència del que es veu 

en les respostes a la pregunta P9, la concentració es dóna, com en el cas de 

les preguntes P4 i P5, en la categoria central (Normal), amb el 64,1% de les 

respostes. 

 La P8, Puntualitat en el trajecte de tornada és la única pregunta que mereix 

una valoració per sota del llindar del 75%. En efecte, tant sols el 69,2% de les 

respostes corresponen a valoracions positives del tipus Perfecta, Molt Bona o 

Bona. La distribució de les respostes presenta però una forta simetria en 

relació a l’opció central (“Bona”) que, a més, és la resposta més freqüent  amb 

el 39,9% dels casos, el que reforça aquesta impressió de força en la centralitat 

de les respostes. 

 Les diferències entre les proporcions de respostes positives als diferents ítems 

del qüestionari entre homes i dones en cap cas és superior als 3 punts 

percentuals, la qual cosa permet dir que no hi ha diferències estadísticament 

significatives per raó de sexe. Per grups d’edat les diferències tampoc són 

rellevants, per bé que s’identifiquen algunes variacions en les respostes a les 

preguntes P4 (Tràmits per disposar del transport sanitari no urgent) (87,2% en 

els grups de 15 a 44 i de 45 a 64, en relació al 93% en els de 65 i més); P8b 

(Puntualitat en el trajecte de tornada) (63,5% en el grup de 45 a 64 i 64% en el 

de 15 a 44 anys d’edat, en front del 73,2% que manifesten els de 65 i més anys 

d’edat); i, finalment, en la P17b (Durada del trajecte de tornada) (78,4% en el 

grup d’edat de 45 a 64 en relació al 87% entre els de més edat, o sigui entre 

els de 65 i més anys).      
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 Els estats de salut més deficitaris estan associats amb valoracions menys 

favorables dels aspectes del temps relatius al servei de transport no urgent. 

Això queda reflectit en les valoracions de la pregunta P8b en la qual el 59,2% 

de les persones que declaren percebre la seva salut com a dolenta valoren 

positivament la puntualitat en el trajecte de tornada mentre que, a l’altre extrem, 

el 86,8% de les persones que declaren percebre la seva salut com a excel·lent 

valoren positivament la mateixa qüestió. Trobem diferències menors, que 

tampoc són estadísticament significatives, però que reforcen aquesta tesi,  en 

les respostes classificades segons l’estat de salut declarat en les respostes a 

les preguntes P4 (Tràmits per disposar del transport sanitari no urgent), P8a 

(Puntualitat en el trajecte d’anada) i P17b (Durada del trajecte de tornada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


