
breus Informes  
Atenció primària 2016. Territori 

Les 47.164.581 visites  i els 5.744.438 
pacients atesos a l’atenció primària es 
distribueixen de manera desigual entre 
territoris. Les diferències en l’oferta de serveis 
i en l’estructura d’edat de la població 
expliquen una part d’aquestes diferències. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Àmbit Metropolità Nord de la RS Barcelona  
i la RS Camp de Tarragona  tenen la població 
més jove, mentre que Barcelona Ciutat i 
Terres de l’Ebre tenen la més envellida.  

Barcelona Ciutat té la població amb indicadors 
d’envelliment més alts però, en canvi, té la 
taxa de visites per habitant més baixa.  La RS 
Camp de Tarragona i l’Àmbit Metropolità 
Nord tenen el mateix percentatge de majors 
de 64 anys, però la taxa de visites va de 604,7 
a 778,2 visites per cada 100 habitants. 

Quan estandarditzem per edat i sexe, les RS 
més envellides redueixen lleugerament el 
percentatge de població atesa i les més joves 
el pugen, però no es redueixen les diferències 
entre RS. La RS Terres de l’Ebre és la que 
experimenta una diferència més gran entre el 
percentatge brut i l’estandarditzat. 
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El percentatge de població atesa durant 
l‘any va del 72,0% al 81,7%. La taxa més 
alta supera la més baixa en un 13,5%. 
En el cas de les visites per pacient la 
diferència supera el 30%. 

L’Àmbit Barcelona Ciutat té els indicadors 
d’utilització de serveis més baixos malgrat 
tenir la població més envellida de 
Catalunya. 
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La proporció de visites que es fan al centre 
d’atenció primària o als consultoris locals varia 
poc entre territoris. Les visites a domicili van 
del 2,5% de Camp de Tarragona al 4,3 de 
Terres de l’Ebre. En el cas dels contactes 
telefònics, el valor de Barcelona ciutat és 2,5 
vegades més alt que el de Terres de l’Ebre. 

La mitjana de visites anuals està fortament 
relacionada amb l’edat. En els majors de 74 
anys la mitjana de visites és de 13,9 i en el  
45,7% dels casos els pacients s’han visitat més 
de 12 vegades.  

El percentatge de pacients de més de 74 anys 
que han fet més de 12 visites l’any, és 
directament proporcional a  tots els indicadors 
d’utilització de serveis.  

A mesura que es desagrega el territori en 
unitats més petites, les diferències es fan més 
paleses. En el cas de les àrees de gestió 
assistencial les taxes de visites més altes 
multipliquen per més de dos les més baixes. 

També en el cas de les AGA, l’estandardització 
per edat modifica una mica les taxes, però no 
redueix la variabilitat. En general, el volum 
d’activitat està poc relacionat amb l’estructura 
d’edat de la població. Les taxes més altes 
corresponen a zones rurals amb població 
envellida i les més baixes a dues de les quatre 
àrees de Barcelona Ciutat que tenen un 
percentatge alt de doble cobertura. 
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Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut 

En les ABS de Barcelona Ciutat, que globalment tenen indicadors d’utilització més baixos, 
la relació entre el nivell de privació i la taxa de visites és molt forta (R2 = 0,78). 

És en les àrees petites on s’observa la 
variabilitat més gran. Tant les regions sanitàries 
com les àrees de gestió assistencial dilueixen 
les diferències existents a nivell d’àrees 
bàsiques de salut.  

Aquestes diferències estan relacionades amb 
l’estructura d’edat i sexe de la població, amb 
les característiques socioeconòmiques, amb la 
disponibilitat de recursos i amb els estils de 
pràctica clínica i/o de gestió dels recursos 
existents. 

 

El percentatge de persones majors de 64 anys 
està directament relacionat amb la major 
utilització dels recursos d’atenció primària, 
però la relació entre aquest percentatge i la 
quantitat de visites realitzades és relativament 
dèbil (R2 = 0,05). 

En canvi, quan afegim la informació sobre la 
morbiditat a l’estructura d’edat, s’observa una 
relació més forta entre aquest indicador i la 
taxa de visites per 100 habitants (R2 = 0,29). A 
mesura que augmenta la morbiditat, augmenta 
la utilització de serveis. 

 

L’índex socioeconòmic reflecteix les diferències 
socials entre ABS. A mesura que empitjoren les 
condicions de vida en un territori, augmenta el 
valor de l’indicador. 

Aquest indicador permet entendre una part de 
la variabilitat en la utilització dels serveis de 
primària. En l’àmbit de Catalunya, la correlació 
entre aquest índex i la taxa estandarditzada de 
visites és moderada (R2 = 0,30). Les ABS amb 
valors intermedis de l’índex socioeconòmic i 
taxes de visites altes, corresponen als àmbits 
rurals de l’Alt Pirineu, Lleida, Tarragona i Terres 
de l’Ebre.  

% de majors de  64 anys 
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Més de la meitat de les ABS tenen un 50% 
de pacients majors de 74 anys que han fet 
més de 12 visites en un any. 

La majoria de les ABS (80%) tenen una 
mitjana d’entre 7 i 9  visites per pacient i 
any. 

Les taules amb dades es poden consultar al web del CatSalut 
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http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/publicacions/informes-breus/

