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/Presentació 
El 2021 ha estat el segon any de la pandèmia i ha suposat un canvi radical en la gestió de la COVID-19, en 
part, gràcies al programa de vacunació poblacional, que ha aconseguit uns resultats excel·lents. També s’ha mantingut 
molt bona coordinació amb el Departament de Drets Socials en la gestió dels casos als centres residencials. 

Hem recuperat bona part de l’activitat i hem participat en els projectes orientats a enfortir el sistema de salut. Destaca 
el Pla d’enfortiment de l’atenció primària, amb la incorporació de nous recursos i rols professionals. 

S’ha completat el procés d’integració de l’atenció primària a l’EDP Sant Joan de Reus-Baix Camp i s’han iniciat les 
obres del nou Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. 

L’objectiu principal ha estat mantenir un sistema de salut centrat en el pacient, on els professionals són el principal 
actiu. A tots ells vull agrair la seva dedicació, esforç i compromís. 

Dolça Cortasa 
Gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona 
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Introducció Abast territorial 

Població 

624.163 
Població resident Regió 

7.794.749 
Població resident Catalunya 

8,01% 

608.388 
Població assignada Regió 

7.653.253 
Població assignada Catalunya 

7,95%

Índex 
d’envelliment 

114,2 
Regió 

130,6 
Catalunya 

Índex de 
sobreenvelliment 

15,5 
Regió 

16,9 
Catalunya 

Densitat de població  (hab./km2) Superficie (km2) 

196,6 
Regió 

242,8 
Catalunya 

2.703,30 
Regió 

32.106,00 
Catalunya 

8,42% 

Municipis 

122 
Regió 

947 
Catalunya 

 

12,88% 



Introducció Organització administrativa 

 Total Sector Sanitari 

6 

13 
Àrea Bàsica de Salut 

49 
Municipis 

 Baix Camp i Priorat 

13 
Àrea Bàsica de Salut 

Les Borges del  Camp 
L'Aleixar 
Alforja 
Arbolí 
Maspujols 
Riudecols 
Vilaplana 
Cambrils 
Cornudella de Montsant 
Capafonts 
La Febró 
La Morera de Montsant 
(inclou Escaladei) 
Poboleda 
Prades 
Ulldemolins 
Falset 
Bellmunt del  Priorat 
Cabacés 
Capçanes 
La Figuera 
Gratallops 
Els Guiamets 
El  Lloar 
Marçà 

El  Masroig 
El  Molar 
Porrera 
Pradell de la Teixeta 
La Torre de Fontaubella 
Torroja del  Priorat 
La Vilella Alta 
La Vilella Baixa 
Colldejou 
Mont-roig del  Camp 
Pratdip 
Vilanova d'Escornalbou 
Reus 
Castellvell del  Camp 
Riudoms 
L'Argentera 
Botarell 
Duesaigües 
Montbrió del  Camp 
Riudecanyes 
Vinyols i els Arcs 
La Selva del  Camp 
Almoster 
L’Albiol 
Vandellòs i l’Hospitalet de l'Infant 



Introducció Organització administrativa 

 Total Sector Sanitari 

7 

4 
Àrea Bàsica de Salut 

39 
Municipis 

Barberà  Alt Camp i Conca de

4 
Àrea Bàsica de Salut 

Vila-rodona 
Aiguamúrcia (inclou Santes 
Creus i  les Pobles) 
Alió 
Bràfim 
Cabra del  Camp 
Figuerola del  Camp 
Joncosa del  Montmell 
Masllorenç 
Montferri 
Nulles 
El  Pla de Santa Maria 
El  Pont  d'Armentera 
Puigpelat 
Querol 
Renau 
Rodonyà 
Vilabella 
Alcover 
El  Milà 
Mont-ral 

La Riba 
Vilaverd 
Valls (inclou Picamoixons) 
La Masó 
Vallmoll 
Montblanc 
Senan 
Barberà de la Conca 
Blancafort 
L'Espluga de Francolí 
Forès 
Passanant i Belltall 
Pira 
Rocafort de Queralt 
Sarral 
Solivella 
Vallclara 
Vilanova de Prades 
Vimbodí i Poblet 



Introducció Organització administrativa 

 Total Sector Sanitari 

16 
Àrea Bàsica de Salut 

34 
Municipis 

  Total Regió Sanitària Camp de Tarragona 

33 
Àrea Bàsica de Salut 

122 
Municipis 

Tarragonès 

8 

13 
Àrea Bàsica de Salut 

Constantí 
El  Morell 
La Pobla de Mafumet 
Els Garidells 
Perafort (inclou Puigdelfí) 
El  Rourell 
La Secuita 
(inclou l’Argilaga,  les Gunyoles i 
Vistabella) 
Vilallonga del  Camp 
Salou 
Tarragona 
La Canonja 
El  Catllar 
Els Pallaresos 
Torredembarra 
Altafulla 
Bonastre 
Creixell 
La Nou de Gaià 
La Pobla de Montornès 
La Riera de Gaià (inclou Ardenya) 
Roda de Berà 
Salomó 
Vespella de Gaià 
Vila-seca 
(inclou la Plana i  la Pineda) 

Baix Penedès 

3 
Àrea Bàsica de Salut 

L'Arboç 
Banyeres del  Penedès 
Llorenç del  Penedès 
Sant Jaume dels Domenys 
Calafell 
(inclou Segur de Calafell) 
El  Vendrell  
(inclou Coma-ruga) 
Albinyana 
(inclou les Peces) 
Bellvei 
La Bisbal del  Penedès 
Santa Oliva 
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Esforç, resiliència, dedicació… 

Gràcies a tots els 
professionals de l’àmbit  
sanitari  pel  vostre  
compromís en un any 
d’adaptació,  transformació i  
enfortiment  del  
sistema sanitari  català. 



  
 

   
 

10 Informació SISCAT 

/Responem a les teves 
necessitats de salut 
Una etapa d’integració i compaginació de la patologia COVID i no COVID 
en què es visualitza la capacitat de sacrifici, compromís, esforç i 
determinació del sistema sanitari català. Malgrat l’impacte de la pandèmia, 
el conjunt de línies assistencials tanquen l’any amb resultats similars als del 
2019. 



Centres de salut

Regions sanitàries

Catalunya

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

11

278
Total centres i equips de salut

184
Atenció primària

6
Atenció hospitalària

36
Atenció
sociosanitària

23
Salut mental i 
addiccions

29
Atenció continuada i 
urgent

Atenció primària: Nombre total de recursos d'atenció primària: EAP, CAP, CUAP i CL

Atenció sociosanitària: Nombre total de centres sociosanitaris d'internament, hospitals de dia, equips PADES (inclouen ETODA) i equips UFISS

Salut mental i addiccions: Nombre total d'hospitals, centres de salut mental, hospitals de dia, serveis de rehabilitació comunitària, centres d'atenció i seguiment de drogodependències (CAS) i unitats hospitalàries de desintoxicació

Atenció continuada i urgent: Nombre total de dispositius d'urgències hospitalàries, d'atenció primària (CUAP) i d'atenció continuada

Informació SISCAT



Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre

12

Atenció primària Centres i visites

Visites

5.260.213
Visites

Recursos

33
EAP 

34
CAP

114
CL

3
CUAP

Consultar l’annex al final del document



13Informació SISCAT 

Atenció primària Visites segons dispositiu 

Segons dispositiu 

2.603.042 
Al centre 

1.454.627 
Per telèfon 

127.486 
A domicili 

1.075.056 
TIC (atenció bidireccional a través de  correus electrònics,  La 
Meva Salut,  etc.) 



Atenció primària Motius de consulta 

Els cinc principals diagnòstics en els menors de 
15 anys 

14Informació SISCAT 

1. Examen/avaluació mèdic 

2. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses 

3. Admissió administrativa/social 

4. Altres infeccions respiratòries de vies altes 

5. Reaccions al·lèrgiques 

 Els cinc principals diagnòstics en els majors de 15 
anys 

1. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses 

2. Hipertensió essencial 

3. Admissió administrativa/social 

4. Altres trastorns nutricionals, endocrins i metabòlics 

5. Diabetis mellitus sense menció de complicacions 



Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre

15

Atenció hospitalària Centres i visites

Recursos

6
Hospitals

Visites

60.464
Altes d’hospitalitzacions convencionals, domiciliàries i 

de cirurgies majors ambulatòries
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Atenció hospitalària Activitat 

 Sessions hospital de dia 

89.694 
Sessions 

Proves diagnòstiques 

58.804 
Proves 

Trasplantaments 

80 
Trasplantaments 

Donacions 

12 
Donants cadàvers reals 

17 
Donants vius 
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Atenció hospitalària Principals diagnòstics 

Els cinc principals diagnòstics 

1. Procediments quirúrgics d’òrbita i ull 

2. Part 

3. Infeccions i inflamacions pulmonars 

4. Insuficiència cardíaca 

5. Altres trastorns de la pell, el  teixit subcutani i la mama 



Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre

18

Atenció sociosanitària Centres i visites

Recursos

12
Centres sociosanitaris
d'internament

9
Hospitals de dia

6
Equips de suport
UFISS

9
Equips de suport PADES 
(incluen ETODA)

Episodis

6.944
Episodis
hospitalaris

6.982
Episodis
ambulatoris

Episodis: un pacient pot generar més d’un episodi al llarg de l’any
Consultar l’annex al final del document
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Atenció sociosanitària  Principals diagnòstics 

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat 
d’internament 

1. Insuficiència cardíaca congestiva, no  hipertensiva 

2. Infeccions víriques 

3. Fractura de coll de fèmur (maluc) 

4. Malaltia cerebrovascular  aguda 

5. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics 

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat 
ambulatòria 

1. Insuficiència cardíaca congestiva, no  hipertensiva 

2. Fractura de coll de fèmur (maluc) 

3. Malaltia cerebrovascular  aguda 

4. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics 

5. Infeccions víriques 



Atencions

Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre

20

Atenció a la salut mental i addiccions Centres i visites

Recursos

4
Hospitals

8
Centres de salut
mental

4
Hospitals de dia

2
CAS

4
Serveis rehabilitació

comunitària

1
Unitats hospitalàries
desintoxicació

1.502
Atencions

hospitalàries

162.345
Atencions
ambulatòries

12.654
Atencions a les 
drogodependències

Consultar l’annex al final del document
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Atenció a la salut mental i addiccions Activitat hospitalària 

Contactes 

1.185 

Unitats d’aguts d’hospitals psiquiàtrics 

109 

Unitats de subaguts d’hospitals psiquiàtrics 

208 

Hospitals generals 

Els cinc principals diagnòstics 

1. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics 

2. Trastorns de l'estat d'ànim 

3. Trastorns relacionats amb l'alcohol 

4. Trastorns relacionats amb altres drogues 

5. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics 
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Atenció a la salut mental i addiccions Activitat ambulatòria 

40.828 
Infantils 

Els cinc principals diagnòstics infantils 

1. Trastorns habitualment diagnosticats en  la  lactància, infància o 

adolescència 

2. Trastorns per  dèficit d'atenció, de la conducta i per  comportament 

perjudicial 

3. Retards del  desenvolupament 

4. Trastorns d'ansietat 

5. Trastorns d'adaptació 

121.517 
Adults 

 Els cinc principals diagnòstics en adults 

1. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics 

2. Trastorns de l'estat d'ànim 

3. Trastorns de la personalitat 

4. Trastorns d'ansietat 

5. Trastorns d'adaptació 



Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre

23

Atenció continuada i urgent Centres i visites

Recursos

21
CAC

3
CUAP

5
Serveis hospitalaris

45
Unitats assistencials
del SEM

Atencions

285.459
Visites a l’atenció
continuada

532.523
Urgències ateses 

Urgències ateses: Dada global d’urgències ateses a CUAP i hospitals. La dada de Catalunya inclou també el SEM

Unitat assistencials del SEM: Les unitats assistencials de Barcelona ciutat, l’Àmbit Metropolità Sud i l’Àmbit Metropolità Nord s’indiquen de forma conjunta

Consultar l’annex al final del document



  Trasllats i principals diagnòstics Atenció continuada i urgent

89.436 
Trasllat urgents 

 Els cinc principals diagnòstics en 
menors de 15 anys 

24Informació SISCAT 

1. Malalties de l'aparell respiratori 

2. Símptomes, signes i  afeccions mal  definides 

3. Lesions i intoxicacions 

4. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels 

sentits 

5. Malalties de l'aparell digestiu 

 Els cinc principals diagnòstics en 
majors de 15 anys

1. Lesions i intoxicacions 

2. Malalties del sistema musculoesquelètic i 

teixit connectiu 

3. Símptomes, signes i  afeccions mal  definides 

4. Malalties de l'aparell respiratori 

5. Malalties de l'aparell genitourinari 



Atenció farmacèutica i altres activitats Atenció farmacèutica 

Receptes i aportacions 

11.096.467 
Receptes dispensades 

26,3 
Receptes per usuari 

135.898.359 € 
Aportació del CatSalut 

307,8 € 
Aportació per usuari 

 Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA) 

25Informació SISCAT 

69.745.351 € 
Despesa CatSalut en MHDA 
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Ortoprotètics i rehabilitació

10.485
Articles ortroprotètics liquidats

16.682
Processos de rehabilitació facturats

Regions sanitàries

Atenció farmacèutica i altres activitats

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre
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/Empoderem la 
ciutadania i vetllem pels 
professionals 
El Servei Català de la Salut reforça, crea i accelera nous canals de comunicació i 
eines digitals per continuar agilitzant l’atenció a la ciutadania i els professionals, en 
el context de la vacunació contra la COVID-19. S’inicien nous projectes i es dona 
continuïtat a d’altres. S’incrementa el nombre de professionals sanitaris i 
s’aconsegueixen nous acords entre entitats públiques i el sector privat. 
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Relació no presencial i eines digitals Relació no presencial 

061 

363.444 
Consultes rebudes al 061 Salut Respon
a la regió 

La Meva Salut*

5.145.743
Altes acumulades 

15.896.111 
Missatges eConsulta atenció  primària i  
comunitària 

2.849.069 
Noves altes 

64.486.020 
Accessos a la secció d’Informes i  
resultats 

199% 
Increment  d’altes 

12.891.127 
Accessos a la secció de Medicació 

39.199.520 
Accessos 

57.622.062 
Accessos a la secció  de Vacunes 

10.911.986 
Descàrregues de certificats 

La Meva Salut: Espai personal de salut digital que permet a la 

ciutadania de Catalunya relacionar-se de manera no presencial amb 

el Sistema de Salut de Catalunya. 

Altes acumulades: Altes  acumulades  des de la creació  de 

l'aplicación. 

Descàrregues certificats: Certificat de vacunació, certificat 

negatiu i certificat de recuperació. 

 

 

* Dades totals de Catalunya. 
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Relació no presencial i eines digitals Relació no presencial 

Programació per motius* 

2.973.695 
Accessos 

927.023 
Cites concertades 

31,17% 
Conversió (%) 

40.185 
Mitjana visites/dia 

12.527 
Mitjana cites programades/dia 

GestióEmocional.cat*

154.450 
Persones usuàries 

13.600 
Consultes de recursos d'autocura 

53.842 
Autoavaluacions realitzades 

22.910 
Resultat  qüestionari  “amb bon  diagnòstic” 

30.932 
Resultat qüestionari  “podria necessitar  
suport  psicològic” 

8.767 
Atencions realitzades per professionals 
del  SEM 

Programació per motius : Espai per programar visites amb els professionals de la salut d’atenció primària (CAP) a través del web citasalut.gencat.cat  

GestióEmocional.cat: Aplicació web d'autoavaluació de l'estat emocional que també ofereix recursos per a la seva gestió i accés a atenció professional.  

Conversió: Percentatge de visites al web que s'acaben traduint en cites programades. 

 

* Dades totals de Catalunya. 



Relació no presencial i eines digitals 
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Apps COVID 

Vacunacovid.cat*

10.352.959 
Cites concertades

13.800.000 
Accessos web 

8.415.157 
SMS  enviats 

ContacteCovid.cat* 

356.881 
Contactes reportats 

911.953 
Accessos 

22.338 
Baixes sol·licitades de cas positiu  

1.968.751 
SMS  enviats 

1.935.595 
Accessos acumulats 

49.689 
Baixes sol·licitades de contacte estret 

Vacunacovid.cat: Pàgina  web on  reservar dia, hora i lloc  per l'administració  de la vacuna contra la COVID-19, i en cas necessari, modificar la cita.  

Cites concertades: Cites durant  tot  el 2021 en punts  de vacunació  massius 

Accessos  web: Des del març  2021 a desembre 2021 

ContacteCovid.cat: Eina  per identificar contactes estrets  de COVID-19 i indicar el tipus  d’aïllament  a realitzar  per tallar la cadena de transmissió. 

 

 

* Dades totals de Catalunya. 
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Informem la ciutadania  i els professionals  Dades web, xarxes socials i atenció a la ciutadania 

 Canal Salut i CatSalut*

27.083.579 

Sessions Canal Salut 

20.981.573 

Sessions CatSalut 

6.961.833 

Trànsit secció COVID Canal Salut 

18.780.967 
Usuaris secció 
Vacunacions COVID-19 

2.502.090 
Documents descarregats 

Seguidors a les xarxes socials  *

167.816 

Twitter 

131.392 

Instagram 

65.861 

Facebook 

39.952 

Telegram 

10.923 

Telegram Professionals 

16.283 

Linkedin 

 

 Atenció a la ciutadania 

65 
Sol·licituds d’informació 

4.002 
Reclamacions i  altres 
expedients gestionats

Sol·licituds d’informació: Fer consultes, resoldre dubtes i 

realitzar determinats tràmits per telèfon, bústies de correu 

genèriques i a través d'Internet (plataforma GENCAT). 

Habitualment són derivades i gestionades pel 061.  

Reclamacions i altres expedients gestionats. Reclamacions 

i/o formulació de suggeriments, presencials o en línia, per part 

d’un ciutadà en referència amb un acte o procés assistencial. 

* Dades totals de Catalunya.
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Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives 

Continuem amb la campanya 
contra  la COVID-19 

Joves 16-29 anys 6 raons per vacunar-me  
contra  la COVID-19 

Noves  mesures  contra  la 
COVID-19 vigents a 
Catalunya 

En què m’he de fixar quan 
compro  una  mascareta  i com 
fer-ne un ús adequat 

Ara  pots modificar les teves  
dades de  contacte  a La  Meva 
Salut 

Tu  pots ser de risc, no  
t’arrisquis 

La  preocupació, la por i la 
tristor són emocions normals 
davant la situació en què 
vivim 
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Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives 

És el moment de fer el gest 
que  estàvem esperant 

La  calor fa  estiu Els certificats per viatjar amb 
seguretat 

Tu  que  pots, para 

Si  ets contacte  estret… Si  ets 
positiu… 

Vacuna’t sense cita La  cita  més important és amb 
la vacuna 

Un  dia menys 
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Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives 

La  pandèmia no fa  vacances Tornem al dia a dia vacunats Fes-te  digital en salut Compartim Salut 

Dosi de  record Mantres 
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Informem la ciutadania i els professionals Comunicació corporativa i atenció als mitjans 

Peticions de premsa gestionades 

1.750 
Camp de Tarragona 

+ 8.200 
A totes les regions sanitàries 

Notes de premsa 

46 
Camp de Tarragona 

335 
A totes les regions sanitàries 

Vídeos produïts 

7 
Camp de Tarragona 

40 
A totes les regions sanitàries 

Aparicions a mitjans 

2.920 
Camp de Tarragona 

12.855 
A totes les regions sanitàries 
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Informem la ciutadania i els professionals Comunicació corporativa i atenció als mitjans 

Aparicions a mitjans en imatges 

El nuevo Joan  XXIII costará 170 
millones de euros  y no 
funcionará  hasta 2026 

Salut instalará 120 módulos  de 
apoyo a  los  CAP 

Torredembarra busca un  solar  
para  el  nuevo CAP  al  fallar el  
previsto en  la  zona deportiva 
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Activitat jurídica i parlamentària 

Activitat jurídica

196 
Preparació  i  assessorament  en convenis 

* 

706 
Redacció de dictàmens i informes 

205 
Expedients judicials iniciats 

5 
Instruccions i  normativa 

Iniciatives parlamentàries 

11 
Camp Tarragona 
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Activitat formativa i crides als professionals del sistema 

Accions realitzades  *

4
Crides a professionals 

13.650 

Inscripcions a les  crides 

– Campanya de vacunació: 6.334  infermeres i

2.557  administratius/ives 

– Professionals (5a onada): 2.545 professionals

– Infermeria (6a onada): 287 infermeres (procedents

del  registre  de professionals per a situacions 

d’emergència) 

– Estudiants (6a onada): 1.935 professionals

7 
Formacions 

+ 26.000
Professionals  formats al llarg  de l’any 

2.600 

Inscrits en el  registre  de professionals  
per a situacions d’emergència  (+ 8.800 
professionals entre  2020  i  2021) 

Crides a professionals: Convocatòries per a la contractació de professionals per cobrir diverses places. 
* Dades totals de Catalunya.
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Reforç i transformació dels professionals 

Accions realitzades* 

115 
Professionals que s’incorporen a través 
del  Programa  transversal  COVID-19 

1.293 
Inscripcions a activitats formatives 

Activitats formatives: Un/a mateix/a professional pot haver cursat diverses formacions. 
Dades totals de Catalunya. 



40Activitat CatSalut 

Activitat amb les organitzacions del SISCAT 

Convenis i contractes entre el CatSalut i les entitats proveïdores*

853 
Total  gestions 

85 
Atenció  especialitzada familiar  i  
comunitària i de salut pública  en l’àmbit de 
l’atenció primària i  comunitària 

105 
Atenció sociosanitària 

5 
Atenció a la insuficiència renal 

54 
Atenció  especialitzada hospitalària 

66 
Atenció  salut mental  i  addiccions 

538 
Altres, com  consultoris locals, 
rehabilitació, teràpies respiratòries, 
transport sanitari, etc. 

 

Per garantir l’atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya,  mitjançant una adequada adaptació de l’oferta a les necessitats de la població. 

Dades totals de Catalunya. 



 

 

 

41Activitat CatSalut 

Activitat amb les organitzacions del SISCAT 

Desplegament de plans, programes, projectes o ampliació de la cartera de serveis*

Continuïtat el 2021 

Programa  d’enfortiment  i  transformació de l’atenció primària 

i  comunitària 

Desplegament de l’hospitalització domiciliària  

Pla de continuïtat  d’increment  estructura atenció malalts 

crítics: increment  de 101 llits de crítics 

Prestació micropigmentació 3D arèola-mugró 

Iniciats el 2021 

Construcció  i posada en funcionament  de 5  espais 

polivalents 

Programa de medicina de precisió 

Llei de l’eutanàsia 

Programa d’escola inclusiva ordinària i especial 

Ampliació  cobertura de l’atenció  PADES 7 x 12  h 

Pla de contingència de l’atenció  intermèdia 

Model organitzatiu  d’atenció  integral a la població  infantil i  

juvenil amb necessitats pal·liatives i en situació  de final de  

vida.  Xarxa d’atenció  pal·liativa  pediàtrica  integral 

Posada en marxa de La Casa de Sofia 

Posada en marxa dels equips d’atenció  a la complexitat 

infantojuvenil amb 10  equips guia distribuïts per  tot el territori 

de Catalunya 

Per garantir l’atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, mitjançant una adequada adaptació de l’oferta a les necessitats de la població. 

Dades totals de Catalunya. 
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/Invertim en la salut i el 
benestar de la ciutadania 
El pressupost inicial per a l’any 2021 va ser el mateix que per al 2020, atès que es 
va prorrogar. L’import inicial va ser de 9.458.466.886,20 euros, i a 31 de 
desembre aquesta xifra es va veure incrementada en 4.094.173.507,51 euros, 
per seguir dotant de més recursos la sanitat pública i la lluita contra la pandèmia 
de la COVID-19. 



Informació econòmica 

Despesa 

961 M€ 
Despesa realitzada 
Camp de  Tarragona

1.744,41  € 
Despesa per habitant 
Catalunya 

 Despesa segons la classificació funcional 
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*  

2,92%  Transport sanitari i altres 

9,65%  MHDA 

1,40%  Administració 

26,22%  Atenció  primària 

59,81% Atenció especialitzada 

Despesa realitzada: Despesa comptabilitzada 
Despesa per habitant: Segons el Registre central de persones assegurades del CatSalut 2021 (RCA) 
Despesa segons la classificació funcional: Informa sobre la finalitat del que gasta el CatSalut: Atenció Primària, Atenció Especialitzada, etc. 
Atenció primària: Inclou les despeses de Farmàcia - receptes mèdiques, que representa un 12,00% de al despesa total comptabilitzada. 
MHDA: medicaments hospitalaris de medicació ambulatòria. 
Dades totals de Catalunya. 



Informació econòmica 

Despesa 

961 M€ 
Despesa realitzada 
Camp de  Tarragona 

1.744,41  € 
Despesa per habitant 
Catalunya 

Despesa segons  la classificació econòmica* 
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21,91% Transferència a l'ICS 

0,28% Remuneracions de personal 

12% Farmàcia (receptes mèdiques) 

0,76%  Altres 

0,83% Béns i serveis 

61,65%  Compra de serveis sanitaris (concerts) 

2,57%  Despeses de capital 

Despesa realitzada: Despesa comptabilitzada 
Despesa per habitant: Segons el Registre central de persones assegurades del CatSalut 2021 (RCA) 
Despesa  segons  la classificació económica: Àmbits  on  gasta el CatSalut: despeses  de personal, despeses  de béns  i serveis, transferències  corrents, inversions, etc.  
Altres:  Inclou la  despesa en lliuraments per desplaçaments, pròtesis i vehicles per invàlids, medicació excepcional, rescabalaments de despeses d'assistència sanitària i les 
transferències  corrents  a entitats. També inclou  les bestretes  al personal. 
Dades totals de Catalunya. 
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Regions sanitàries

Recursos econòmics

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre

Obres acabades i en curs

16
Obres acabades

2
Obres en curs

2
Obres en projecte

Obres acabades: 1 obra  i 13 mòduls a l’Atenció primària i comunitària.
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Obres acabades i en curs 

Obres acabades 

Mòdul CAP Pla Santa Maria (construcció) 

Mòdul CAP Alt Camp  (construcció) 

Mòdul CAP Bonavista (construcció) 

Mòdul CAP La Selva del Camp  (construcció) 

Mòdul CAP Constantí (construcció) 

Mòdul CAP Sant Pere (construcció) 

Mòdul CAP Mont-Roig  (construcció) 

Mòdul CAP Llibertat (construcció) 

Mòdul CAP Sant Salvador  (construcció) 

Mòdul CAP Doctor  Sarró (construcció) 

Mòdul CAP Vandellòs (construcció) 

Mòdul CAP Montblanc (construcció) 

Mòdul CAP Muralles (construcció) 

Mòdul CAP Les Borges del Camp  (construcció) 

Mòdul CAP Tàrraco (construcció) 

Mòdul CAP Sant Pere i  Sant Pau (construcció) 



 

47Recursos econòmics 

Obres acabades i en curs 

Obres en curs 

Hospital  Universitari de Tarragona Joan XXIII (ampliació per  substitució de 

l’edifici B, 1a fase del  projecte de transformació) 

CAP Falset (ampliació del  Servei de Rehabilitació) 

Obres en projecte 

CAP L’Arboç (ampliació) 

CAP Torredembarra (construcció) 



Millorant els espais sanitaris  Recull d’obres acabades i en curs 
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– 

CAP Alt Camp Oest - Alcover CAP Constanti - Constanti CAP Mont-Roig  -
Mont-Roig  del  Camp 
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/Reforcem el sistema per 
donar resposta a les 
necessitats de salut 
presents i futures 
L’any 2021 es continua treballant per adaptar el sistema a les noves necessitats, 
COVID i no COVID. Es despleguen accions per mantenir l’activitat, recuperar-ne la 
pendent i donar resposta a la pandèmia. Es continuen reforçant els espais, amb 
noves instal·lacions i millores en les existents, i es creen noves eines de 
comunicació i sistemes d’informació per estar més a prop de la ciutadania i els 
professionals. Un any ple d’esforç i resiliència per part dels professionals sanitaris. 



Participació ciutadana com a motor de canvi 

  La participació ciutadana com a motor de canvi 
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Durant el 2021, en el desplegament del Marc de participació ciutadana en salut i d’acord amb 
el Pla de salut de Catalunya 2021-2025, la Regió Sanitària Camp de Tarragona, amb la 
col·laboració de la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut, ha 
seguit desenvolupant estratègies per garantir la participació ciutadana com a palanca de 
transformació del sistema de salut del nostre país per encarar els reptes de futur. 

L’objectiu principal d’aquestes estratègies és conèixer les necessitats i les prioritats de la 
ciutadania, mitjançant la seva participació, per fomentar una presa de decisions més informada 
i compartida entre la ciutadania i el sistema de salut. 

La veu de la ciutadania s’ha recollit amb diverses iniciatives com els processos participatius, els 
espais estables de participació ciutadana i la relació amb entitats socials del territori, per una 
banda, i amb l’anàlisi de les reclamacions i dels resultats de les enquestes de satisfacció 
(PLAENSA), per altra banda. 

https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/participacio-en-salut/ciutadania/marc-de-participacio-ciutadana-en-salut/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/instruments-relacio/valoracio-serveis-atencio-salut/enquestes-satisfaccio/


 
  Principals propostes recollides de la participació ciutadana 
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Participació ciutadana com a motor de canvi 

• Incorporar  més professionals al sistema sanitari. 
• Millorar  el finançament  de l’atenció  primària i comunitària. 
• Crear espais de participació  ciutadana. 
• Millorar  l’accessibilitat  telefònica i del taulell. 
• Facilitar  l’accés als canals no  presencials, respectant  l’atenció  presencial. 
• Incorporar  l’experiència del  pacient. 
• Reduir  el temps d’espera. 
• Millorar  la coordinació  del sistema sanitari  i  social. 
• Millorar  l’accessibilitat  a l’atenció  a la salut mental. 

 Principals projectes iniciats 
• Pla d’enfortiment  i transformació  de l’atenció  primària i comunitària 
• Comissió de participació ciutadana a les ABS Tarragona 1 i Tarragona 2     
• Pla de millora de l’accessibilitat  telefònica a l’atenció primària 
• Grup  Ciutadania COVID-19, format  per  diverses entitats 
• Prova pilot  a l’Ajuntament  del Vendrell per facilitar  l’ús i l’accés a LMS als col·lectius vulnerables 
• Incorporació de l’Experiència pacient com a nova línia de treball entre els proveïdors de serveis 

de salut de la Regió 
  

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/projectes-estrategics/pla-enfortiment-transformacio-atencio-primaria/


   

    

  

   

 

      

Projectes iniciats 
Es posen en  marxa accions per impulsar  la recuperació de l’activitat i donar  resposta a les necessitats urgents de la COVID-19. El Servei Català de la  Salut dona 
resposta al  nivell d’activitat habitual i, malgrat l’impacte de la pandèmia, comença a recuperar  l’activitat pendent respecte al 2019. 

   Implementar punts de vacunació poblacional contra la COVID-19 
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Amb l’objectiu d’incrementar les taxes de vacunació contra la COVID-19, la Regió Sanitària Camp de Tarragona (RSCT) ha incorporat punts de 

vacunació que han permès acollir un gran nombre de persones. 

Per una banda, s’ha ubicat un punt de vacunació massiva al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona, dotat amb 23 boxs de vacunació i amb una 

capacitat d’administració de 40.000 dosis a la setmana, on s’han administrat 371.263 dosis. 

Per altra banda, s’han adaptat espais a Reus, Valls i Calafell com a espais de vacunació de proximitat per reforçar el punt de vacunació massiva de 

Tarragona. En aquests punts s’han administrat les dosis següents: 97.945 a Reus, 53.467 a Valls i 86.080 a Calafell. 

Facilitar l’accés a LMS als col·lectius vulnerables 

Des de la RSCT, amb la col·laboració d’entitats socials i administracions,  s’han organitzat i dut a terme accions formatives per facilitar als 

col·lectius vulnerables l’accés a La Meva Salut (LMS) i  l’ús de les seves funcionalitats (eConsulta, programació per motius,  etc.),  amb l’objectiu 
d’anar reduint la bretxa digital. 

S’han fet diversos tipus d’activitats: sessions formatives adreçades a gent gran,  migrants i d’altres col·lectius; ponències en  espais estables de 

participació, i formació de líders socials i tècnics d’ajuntaments perquè esdevinguin referents de LMS  per als ciutadans del  seu àmbit.  A  més,  des 

de la  Regió s’ha establert comunicació directa amb aquests referents per resoldre les incidències que han  anat sorgint.  En  total,  s'han dut a terme 

divuit activitats on han  participat 218 persones. 



 Interconsultes entre la farmàcia comunitària i l’àmbit assistencial 
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Projectes iniciats 

En  el  context de la  COVID-19,  hi ha hagut una modificació dels processos assistencials en  l’atenció primària (AP) i unes noves necessitats 

dels pacients en  tractaments crònics. Aquests dos fets han  promogut que el  Grup de l’Ús Racional  del  Medicament hagi dissenyat un circuit 

de comunicació entre les farmàcies comunitàries i els diferents àmbits assistencials a través dels farmacèutics d’AP. 

Aquest projecte es va iniciar a finals de 2020  i s’ha consolidat durant l’any 2021,  amb l’objectiu de crear un  canal  de comunicació ràpid i 
eficaç entre les farmàcies i l’AP de tota la Regió, per  resoldre problemes relacionats amb la clínica  o  amb els tractaments farmacològics, 

sense que el  pacient s’hagi de desplaçar al  CAP.  Durant aquest període s’han fet 411 interconsultes. 

Formació per a personal d’infermeria sobre lesions cutànies 

En  els últims anys s’ha detectat la necessitat de fer formació sobre prevenció, diagnòstic i tractament de les lesions cutànies, tant en  l’àmbit 
residencial  com en  l’atenció primària.  Per aquest motiu,  es va crear el  Grup de Treball d’Integritat de la  Pell amb els professionals referents 

de ferides complexes de les diferents entitats proveïdores de la  Regió,  per dissenyar una formació i donar resposta a aquesta necessitat. 

Durant l’últim trimestre de 2021  s’ha fet la formació: Abordatge de les lesions cutànies relacionades amb la dependència en  l’àmbit 
comunitari, que ha constat de set  sessions en  línia a les quals han  participat professionals d’infermeria: 23  d’atenció primària i 50  de centres 

residencials. 
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Projectes iniciats 

Programa d’atenció a l’alumnat amb necessitats especials 

En  el  marc del  Programa d’atenció a l’alumnat amb necessitats de salut en  centres educatius,  des de la  RSCT s’ha treballat amb el 

Departament d’Educació per  garantir l’atenció educativa als alumnes amb necessitats especials de salut, en  l’àmbit d’un sistema educatiu 

inclusiu. S’ha vetllat perquè en  els centres educatius quedin cobertes les necessitats d’assistència sanitària d’aquests alumnes, 

especialment els que tenen estats de salut clínicament complexos. 

Per implementar el  Programa a Tarragona,  s’han fet diverses reunions amb les seves referents de Catalunya,  i d’altres amb Educació, 

centres d’atenció primària, direccions de centres educatius, equips d’atenció psicopedagògica i familiars dels alumnes afectats. Fruit de les 

reunions, s’ha pogut donar resposta a aquestes necessitats, tant a centres d’educació ordinària com d’educació especial. 

Donar resposta a sol·licituds d’atenció educativa a domicili 

A  la  RSCT  s’ha constituït una comissió mixta,  formada per representants dels departaments d’Educació,  de Drets Socials (DGAIA) i  de 

Salut, amb l’objectiu d’avaluar sol·licituds d’alternatives a l’educació presencial  en  casos d’alumnes amb malalties cròniques d’elevada 
vulnerabilitat o que conviuen amb alguna persona que presenta risc de contraure la  COVID-19.  

Durant l’any 2021 aquesta comissió ha avaluat quasi 200 casos, a un  elevat percentatge dels quals s’ha fet un seguiment educatiu a 

distància o de forma individualitzada al seu domicili mitjançant l’assistència de professors. 



  Implantar un pla estratègic d’ordenació dels ASSIR 
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Projectes iniciats 

Des de la  RSCT,  amb la col·laboració dels representants dels cinc ASSIR del  Camp de Tarragona,  s’ha analitzat la situació de cadascun 

d’ells. 

Les accions han  consistit,  per una banda,  a identificar la  cartera de serveis de cada un  dels ASSIR, d’acord amb l’estat de coneixement 

científic i de l’evolució de les competències professionals i,  per altra banda,  a identificar fluxos de pacients per prestacions de serveis dutes 

a terme tant en  els ASSIR de la Regió com en  altres centres. 

L’objectiu ha estat orientar el model assistencial per executar una cartera de serveis homogènia amb criteris de qualitat científica,  tècnica i 
organitzativa,  i dissenyar indicadors per monitorar i avaluar la qualitat i la seguretat dels serveis prestats a la  població de referència del  

territori. 

Promoure la derivació de pacients de llarga estada 

La Regió i el  Departament de Drets Socials han  treballat per millorar la transferència de pacients ingressats en  un  recurs d’internament de 

llarga estada que no  tenen la necessitat de ser en  un  centre sociosanitari, però que són tributaris d’un recurs residencial  públic. 

Per assolir l’objectiu, s’ha fet el seguiment dels pacients amb grau de dependència II  i III,  i dels pacients pendents d’altres tràmits.  En  

col·laboració amb Drets Socials i els referents de cada centre sociosanitari,  des de la  Regió s’ha revisat la situació de cada un  i s’ha 
informat de les places públiques disponibles a les residències del  territori. 

Segons el resultat del  seguiment,  el  20  %  del  pacients es poden  traslladar a residències i el  15  %  resten  pendents de tràmits administratius. 
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Projectes iniciats 

Ampliació de la cobertura de la trombectomia mecànica 

L’Hospital Universitari de Tarragona Joan  XXIII  ha ampliat els dies i l’horari de cobertura per atendre els pacients amb Codi ictus que 

necessitin que se’ls faci una trombectomia mecànica. 

Durant l’any 2021 s’han atès 652  casos de Codi ictus, 205  dels quals,  han  estat de les Terres de l’Ebre. 

Aquesta ampliació ha permès atendre més pacients: durant l’any 2020  (a partir del  juny) es van  atendre 10  casos i  durant l’any 2021  se 

n’han atès 43. 

A més,  també han  disminuït les derivacions de pacients a centres de referència de Barcelona,  per la qual cosa s’ha passat de 73  pacients 

traslladats el  2020  a 54  el  2021. 

Inici de la fase de transformació dels EAP 

En  el marc del Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària (PEiTAP) i amb l’objectiu de potenciar  l’atenció primària del Camp de 

Tarragona,  s’ha iniciat la  fase de transformació (posterior  a la  fase d’enfortiment) amb la incorporació al  Pla  de nou equips d’atenció primària 
del  territori. 

Amb la prioritat de donar una resposta ràpida, adequada i efectiva a la  ciutadania, els EAP  que participen  al  PEiTAP han  treballat per 

maximitzar les competències dels professionals i definir nous rols com els dels nutricionistes o els referents de benestar emocional. 

Els projectes dels equips,  que s’agrupen en  diferents nivells, s’han desenvolupat tenint en  compte cinc àmbits d’actuació: l’accessibilitat,  la  

resolució, el clima laboral,  la satisfacció ciutadana i la integració entre nivells. 

       



/Annex 



Annex Glossari 

- ABS: àrea  bàsica  de salut 

- ASSIR: atenció maternoinfantil i atenció a la salut sexual i reproductiva 

- CAC: centre d'atenció continuada 

- CAP: centre d'atenció primària 

- CAS: centre d'atenció i seguiment a les drogodependències 

- CL: consultoris locals 

- CUAP: centre d'urgències d'atenció primària 

- EAP: equip d'atenció primària 

- ETODA: equip de teràpia en observació directa ambulatoria 

- PADES: programa d'atenció domiciliària equips de suport 

- UFFISS: unitat  funcional interdisciplinària  sociosanitària  - equip  de 

valoració i suport als hospitals d'aguts que actua en  l'àmbit hospitalari 

1.616
Atenció primària
*veure annex 

Nombre total  de 
recursos d'atenció 

primària: EAP, 
CAP, CUAP i CL 
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