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El Programa de Protecció Social dins el marc del 
Col·legi de Metges de Barcelona

• Programa adreçat a metges i familiars
- Metges col·legiats al corrent de pagament de la quota
- Familiars de metges de primer grau de consanguinitat

El Programa

• Programa que sorgeix arrel de la filosofia històrica dels metges a l’hora d’ajudar-se 
mútuament i donar cobertura social a ell i les seves famílies.

• Pressupost



El Programa

Missió

Promoure el benestar i la qualitat de vida de les persones especialment davant de 
qualsevol contingència que posi en qüestió la seva autonomia personal i familiar 
derivada de situacions vinculades a problemes de salut i/o socials. 

VisióVisió

Ser un referent de confiança, qualitat i eficàcia per a les persones que formen 
l’univers COMB i, especialment quan es trobin en situacions de dificultat o 
necessitat.



Model d’atenció 
social

COMPROMÍS CONFIDENCIALITAT PROFESSIONALITAT

El nostre model d’atenció social

En oferir 
solucions 

personalitzades

Privacitat i 
discreció en l’atenció 

social

Coneixement, 
solvència i 
experiència



Model d’atenció 
social

PROFESSIONALITAT

El nostre model d’atenció social

Basat en:

1. Atenció integral al  metge i la seva família

Solvència i 
experiència

2. La prevenció en l’aparició de situacions de risc psico-social

3. Coneixement de la sociologia de la professió mèdica

4. Funcionament de les xarxes públiques i privades (propi CoMB)



Eixos d’acció i 
Instruments

Eixos d’acció

1. Atenció social a les persones en situació
de dependència

2. Conciliació de la vida personal i familiar 
amb l’activitat professional

Instruments

1. El Servei d’Assessoria Social

2. Una cartera de serveis pròpia

3. Un catàleg de prestacionsamb l’activitat professional

3. Formació en protecció social

3. Un catàleg de prestacions



28Activitat i 
qualitat

Certificat de 
qualitat 
ISO 9001



28Activitat i 
qualitat

2.159
persones 

ateses per les 
T.S.

9 anys de 
trajectòria del 

PPS

Xifres
2008-2017

Enquesta de 
Satisfacció 2015

Han rebut 
12.343 ajuts, 

serveis o 
prestacions

Pràcticament el 
70% del pressupost 
del programa s’ha 

adreçat a donar 
atenció a persones 

amb necessitats 
socials i atenció a 

la dependència

Valoració global del PPS: 
8,9 punts

Valoració atenció
Treballadores socials: 

9,2 punts

Pràcticament el 
70% del pressupost 
del programa s’ha 

adreçat a donar 
atenció a persones 

amb necessitats 
socials 



Extensió del model PPS a altres Col·legis 
Professionals

Implementació


