
Os proposem un joc d’endevinar les sigles de l’entramat sanitari i la seva 

naturalesa.  

Potser ens equivoquem, perquè no som especialistes en aquest àmbit. 

 

ABS: Àrees bàsiques de Salut 

AGA: Àrees de gestió assistencial, són delimitacions territorials que parteixen de l’agrupació 

d’ABS’s. Aquesta delimitació correspon a criteris de planificació operativa, de coordinació i 

d’anàlisi dels fluxos principals entre l’atenció primària i l’hospitalària bàsica. 

AIS: Àrees integrals de salut 

ASP  Agencia de salut Pública, Organisme autònom del CSB, amb la finalitat de dirigir i 

gestionar els centres i serveis de salut pública de la ciutat de Barcelona 

CAP: Centre d’Assistència Primària 

CAPSS Consorci Associació Patronal Sanitària i Social 

CUAP: Centre d’Urgències d’Assistència Primària 

Cat-Salut: Servei Català de la Salut 

CHC: Consorci Hospitalari de Catalunya, ara CSC 

CSB: Consorci Sanitari de Barcelona (60% Generalitat-40% Ajuntament) Planificar i coordinar 

conjuntament els recursos sanitaris del municipi, i assumeix les funcions previstes per a les 

regions sanitàries del CatSalut en l’àmbit de la ciutat de Barcelona.  

CSC :   Consorci de salut i social de Catalunya, associació que aplega entitats proveïdores dels 

sistemes públics de salut i d'atenció social i ens de govern local. L'instrument per excel·lència 

de defensa dels interessos dels associats és la patronal CAPSS  

CSI: Consorci sanitari Integral,  entitat consorciada d’administracions i Creu Roja, presta els 

seus serveis en l’àmbit de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i el Baix Llobregat. 

EBA: Entitat de base associativa 

EAP: Equip Atenció Primària 

EPIC: Empreses públiques i els consorcis 

ICS: Proveïdor públic de serveis sanitaris creat l’any 1983 per a la gestió dels serveis i les 

prestacions sanitàries transferits de la Seguretat Social 

LOSC: Llei ordenació sanitària de Catalunya 

OSI: Organitzacions sanitàries integrades 

PAMEM, SL:  Societat Mercantil de prestacions d'Assistència Mèdica S.L  100% PAMEM 

gestiona l'atenció primària de quatre àrees bàsiques de salut , 92.000 persones Barcelona, i un 

centre de rehabilitació. 

PAMEM: Institut de Prestacions mèdiques al Personal Municipal (ens públic participat per 

l'Ajuntament de Barcelona 60% i la Generalitat de Catalunya 40%.Dóna cobertura sanitària a 

12.000  empleats municipals i beneficiaris. (Això es dissol) 

APS PAMEM: Nova denominació de la societat PAMEM encara sense formalitzar ,projecte 

d’empresa participada 60% Ajuntament- 40% Generalitat  

PAM SL:  Pamem S.L 

RSB: Regió sanitària de Barcelona 

SCS :Servei Català de la Salut 

SCUBSA-061: Servei Coordinador d’Urgències de Barcelona, SA 



SEMSA: Empresa pública del Departament de Salut, adscrita al Servei Català de la Salut, que té 

encarregades les funcions de gestió de les urgències i emergències extra hospitalàries en tot el 

territori de Catalunya, així com la gestió del transport sanitari urgent a través de la línia de 

servei 061, i la funció de donar informació i consell sanitari per via telefònica, durant les 24 

hores dels 365 dies de l’any, mitjançant la línia de servei Sanitat Respon 

SISCAT: Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública  

XSUP: Xarxa sanitària d’utilització pública 

XHUP: Xarxa hospitalària d’utilització pública 

 

 

 

LA SANITAT NO HA DE SER UN NEGOCI!  

Defensem un Sistema de Salut  de caràcter públic, universal, de qualitat, 

integral,  gratuït, solidari d' equitat garantida. 

 

 


