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CLI Un servei integral  
i de proximitat  
per millorar l’eficiència 
i la qualitat assistencial

www.cli.cat



SERVEI DE  
VOCACIÓ PÚBLICA

El Consorci del Laboratori Intercomarcal (CLI) és una entitat pública de 
caràcter associatiu amb més de vint anys de trajectòria que integra els 
serveis de laboratori de diferents centres sanitaris per tal d’optimitzar els 
recursos existents i garantir una atenció de qualitat i proximitat.

El CLI és el resultat de la unificació del Consorci del Laboratori de l’Anoia, 
del Laboratori Clínic Intercomarcal de Vilafranca i del Laboratori de l’Hos-
pital Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes. Va iniciar l’activitat 
l’any 2002 per donar servei als centres d’atenció primària i als hospitals 
de les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf i actualment ges-
tiona també els laboratoris del Consorci Sanitari Integral a l’Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi, a l’Hospital Dos de Maig de Barcelona i a 
l’Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat. 

La vocació 
pública i un 
model basat 
en l’eficiència 
ens permeten 
oferir serveis 
de laboratori a 
tot el territori.

Àrees  
de treball  
del CLI

Hematologia Bioquímica Anatomia 
patològica

MicrobiologiaImmunologia Biologia molecular

El CLI està participat per:



El CLI actua en xarxa compartint la formació i els processos de qualitat, 
afavorint la col·laboració d’especialistes, racionalitzant l’equipament 
per obtenir millors costos tot mantenint els resultats i unificant els sis-
temes d’informació i comunicacions.

El CLI disposa de sis laboratoris d’anàlisis clíniques, un dels quals, el 
de Vilafranca del Penedès, actua com a laboratori central. Els cinc res-
tants són laboratoris bàsics d’urgències i d’hospitalització. Per aquesta 
raó, tot l’equipament crític està duplicat. El laboratori de Vilafranca del 
Penedès també dóna servei a l’atenció primària de les comarques de 
l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf. 

Així mateix, el CLI és el Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Re-
sidència Sant Camil (que actua com a laboratori central d’anatomia pa-
tològica), l’Hospital d’Igualada i l’Hospital de Vilafranca del Penedès, i 
també de l’atenció primària de les tres comarques.

Laboratori central de Vilafranca del Penedès
•  Cadena robotitzada per a les àrees de bioquímica i immunologia, amb gran capacitat 

de processament de mostres. 
• Analitzadors de bioquímica duplicats per a urgències. 
• Analitzadors hematològics duplicats per a urgències. 
• Analitzadors per a proves d’hemostàsia duplicats per a urgències. 
• Analitzadors de gasos duplicats per a urgències. 
• Analitzador microbiològic d’identificació i proves de sensibilitat microbianes. 
• Dos analitzadors d’hemocultius. 
• Analitzadors específics de les diferents àrees del laboratori. 

Laboratoris bàsics d’urgències i hospitalització d’Igualada,  
Sant Pere de Ribes, Sant Joan Despí, Dos de Maig (Barcelona)  
i l’Hospitalet de Llobregat
• Analitzadors de bioquímica duplicats per a urgències.
• Analitzadors hematològics duplicats per a urgències.
• Analitzadors per a proves d’hemostàsia duplicats per a urgències.
• Dos analitzadors de gasos duplicats per a urgències.
• Analitzador microbiològic d’identificació i proves de sensibilitat microbianes. 
• Analitzador d’hemocultius.

Anatomia patològica  
(Sant Pere de Ribes, Vilafranca del Penedès i Igualada)
• Microscopis.
• Criostats.
• Campanes d’extracció i processament.
•  A Sant Pere de Ribes hi ha l’equipament per a tincions bàsiques, tincions immunohis-

toquímiques i tècniques de marcadors tumorals.

Les 
determinacions 
analítiques 
del laboratori 
representen 
prop d’un 
3% del cost 
hospitalari.

EFICIÈNCIA DE RECURSOS  
I RACIONALITZACIÓ  
DE COSTOS



Per millorar el servei als clients, el CLI disposa d’una àmplia cartera prò-
pia de serveis de laboratori i anatomia patològica, no solament quant a 
la realització de determinacions, sinó també pel que fa al suport directe 
als professionals sanitaris. Així, facilita i col·labora en l’acreditació dels 
hospitals.

El CLI també és present en l’àmbit de la recerca, mitjançant l’activitat  
d’investigació duta a terme pels professionals del CLI que col·laboren estreta-
ment amb els hospitals i l’atenció primària en la recerca i en el desenvolupa-
ment de protocols clínics, estudis farmacològics i assaigs.

El CLI ofereix un programa de formació dels professionals adaptat a les 
necessitats específiques de cada centre. A més, en col·laboració amb els 
diferents hospitals i equips d’atenció primària, ofereix sessions monogrà-
fiques (pautes de Sintrom, extraccions de sang, presa de mostres de mi-
crobiologia o interpretació dels resultats analítics). 

Les tecnologies de la informació i les noves metodologies de la formació 
estan plenament incorporades als plans formatius.

INTERACCIÓ  
AMB ELS SERVEIS  
ASSISTENCIALS

FORMACIÓ I  
DESENVOLUPAMENT  
PROFESSIONAL

RECERCA  
APLICADA

El CLI està connectat en xarxa amb els clients a través d’una connexió di-
recta entre els respectius sistemes, ja siguin Savac, SAP, Gowin o e-CAP. 
Els professionals dels centres sanitaris disposen de petició electrònica, 
tant pel que fa al laboratori com a anatomia patològica.

Els resultats s’integren a la història clínica electrònica de cadascun dels 
hospitals i centres d’atenció primària.

El sistema 
d’informació, 
en xarxa amb 
els sistemes 
dels hospitals 
i l’atenció 
primària.

L’optimització 
del procés ana-
lític afavoreix 
l’eficiència 
del procés 
assistencial 
global.

SISTEMES D’INFORMACIÓ  
INTEGRATS AMB  
ELS CENTRES

Els nous 
coneixements  
i el desenvolu- 
pament 
professional 
milloren la 
competitivitat.



La política de qualitat del CLI està orientada a satisfer les exigències i ex-
pectatives dels clients en les millors condicions econòmiques. El sistema de 
qualitat segueix els criteris de la norma internacional ISO 9001:2008 i va 
més enllà dels requisits legals aplicables als productes i processos. 

El sistema de qualitat es revisa periòdicament per tal d’atendre les exigèn-
cies creixents dels clients i dels mercats i és assumit per tots els professio-
nals com a via imprescindible per assegurar la seva satisfacció i la competi-
tivitat del CLI. 

El CLI manté un control de qualitat intern per garantir la validació facultativa 
i tècnica dels resultats obtinguts, mentre que els programes d’avaluació ex-
terna independents del CLI permeten comparar els resultats amb diferents 
laboratoris.

El Codi de bon govern del CLI compromet el seu consell rector amb l’ex-
cel·lència, amb la viabilitat i sostenibilitat de l’empresa, amb la participació 
ciutadana i dels professionals, amb la valoració de l’impacte social i mediam-
biental de les seves activitats, amb la rendició de comptes i amb la trans-
parència.

Al portal de transparència de la pàgina web www.cli.cat es pot accedir, entre 
altres informacions, als estatuts, als acords dels òrgans de govern, a les da-
des d’activitat i econòmiques, i als contractes i convenis.

La transpa- 
rència 
implica 
que la 
informació 
del CLI 
sigui clara, 
íntegra, 
correcta  
i verídica.

QUALITAT,  
SEGURETAT  
I FIABILITAT

ÈTICA I  
TRANSPARÈNCIA



Població de referència

Atenció primària 500.000
Hospitals 800.000

El CLI treballa amb un model territorial 
transversal, de proximitat, basat en l’eficiència 
i centrat en el client assistencial.

n   Més de 140 
professionals

n   Més de 7.200.000 
determinacions 
d’anàlisis clíniques

n   No arriben al 0,6% les 
determinacions que s’han 
de fer en laboratoris 
externs

 

ANOIA

BAIX

ALT 
PENEDÈS

BARCELONÈ

LLOBREGAT
GARRAF

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

Hospital d’Igualada

Hospital Residència Sant Camil

Hospital General de l’Hospitalet

Hospital Dos de Maig

Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

INTEGRACIÓ TERRITORIAL:  
EN XARXA I DE PROXIMITAT



L’organització dels laboratoris integrats en el CLI 
permet donar suport immediat a les necessitats dels 
hospitals i de l’assistència primària de les comarques 
respectives. El laboratori central, situat a Vilafranca 
del Penedès i inaugurat el 2010, permet unificar les 
determinacions més especialitzades i costoses i, per 
tant, reduir la despesa a partir d’economies d’escala. 

Aquest model de laboratori en xarxa evita que es du-
pliquin proves i redueix les molèsties als pacients.

D’altra banda, les extraccions de sang es fan sempre 
al punt més proper al pacient, ja sigui l’hospital o el 
centre d’atenció primària.  

Atenció 
hospitalària

Microbiologia

n   Més de 60.000 
proves d’anatomia 
patològica

n   80 punts d’extracció  
als CAP de l’Anoia,  
l’Alt Penedès i el Garraf

n   Els processos de 
biologia molecular 
tenen cada vegada 
més presència

Socis

Clients

Analítiques  
programades

Analítiques  
urgents

Atenció 
primària Bioquímica  

i immunologia

Hematologia
Biologia 
molecular

BARCELONÈS

LLOBREGAT

Caracterització de l’activitat
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Laboratori
CONSORCI DEL

Intercomarcal
Alt Penedès, Anoia i Garraf

Missió
Donar suport en la prevenció, el diagnòstic i el seguiment de la malaltia 
amb qualitat, eficiència i afany de millora contínua. 

Visió
Ser referent com a model territorial d’anàlisis clíniques i anatomia pa-
tològica, integrant l’assistència primària i l’hospitalària. 

Valors
Garantir les expectatives dels clients, els requeriments legals i els prin-
cipis ètics del treball realitzat amb qualitat, eficiència, professionalitat i 
flexibilitat, promovent la millora contínua i un bon clima laboral.

CLI-Vilafranca del Penedès 
Laboratori central
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Espirall, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 25 68

CLI-Igualada 
Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11
08700 Igualada
Tel. 93 805 32 33

CLI-Sant Pere de Ribes 
Hospital Residència Sant Camil
Ronda Sant Camil, s/n
08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 48 97

CLI-L’Hospitalet de Llobregat 
Hospital General de l’Hospitalet
Av. de Josep Molins, 29-41
08906 L’Hospitalet de Llobregat 
Tel. 93 448 11 84

CLI-Barcelona 
Hospital Dos de Maig
Dos de Maig, 301
08025 Barcelona
Tel. 93 435 47 28

CLI-Sant Joan Despí
Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi 
Jacint Verdaguer, 90
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 477 81 80

MISSIÓ, VISIÓ  
I VALORS

cli@cli.cat · www.cli.cat


