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Presentació
Teniu entre mans la memòria del 2021 de la Regió Sanitària Catalunya Central. Un any en què hem après a conviure 
amb la COVID-19 i hi hem pogut fer front gràcies a una extraordinària campanya de vacunació que ha comptat amb la 
implicació i el lideratge dels professionals del sistema sanitari. Aconseguir la immunitat de grup ha estat clau per fer 
front també a la recuperació de l’activitat assistencial respecte a l’any 2020. I ha estat, per tant, un any de treball 
conjunt i constant dels professionals del sistema.

També hem viscut un any d’adaptació, transformació i enfortiment per al sistema sanitari català. A la Catalunya Central 
hem treballat per donar resposta a les necessitats presents, consolidant els fluxos i la coordinació entre entitats. Però 
també hem sentat les fases per al futur del nostre sistema de salut modernitzant i transformant el model d’atenció i 
donant més capacitat i recursos a tots els àmbits: assistencial, logístic, professional, econòmic i, també, en el de les 
infraestructures. S’ha accelerat la transformació digital i s’han incorporat nous perfils i rols professionals.

Una vegada més, un any ple d’esforç i resiliència dels professionals sanitaris, sempre al servei de la ciutadania i posant 
a les persones al centre.

Imma Cervós i Constansa
Gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central

/
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Introducció Abast territorial

Habitants

Regió

535.969

Catalunya

7.794.749

6,88%

Superficie (Km2)

Regió

5.728,20

Catalunya

32.106,00

17,84%

Densitat població (hab./Km²)

Regió

93,6

Catalunya

242,8

38,54%

Municipis

Regió

177

Catalunya

947

18,69%
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Introducció Abast territorial

Habitants

Regió

535.969

Catalunya

7.794.749

6,88%

Anoia

21,58%

% Població respecte RSCC

1,48%

% Població respecte Catalunya

Habitants

115.661

Osona

30,99%

% Població respecte RSCC

2,13%

% Població respecte Catalunya

Habitants

166.080

Solsonès-Bages-Moianès

40,26%

% Població respecte RSCC

2,77%

% Població respecte Catalunya

Habitants

215.763

Berguedà

7,18%

% Població respecte RSCC

0,49%

% Població respecte Catalunya

Habitants

38.465
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Introducció Abast territorial

Esperança de vida (Anys per home i dona)

Home

Regió

80,8

Catalunya

80,6

Dona

Regió

86,2

Catalunya

86,1

Taxa bruta de mortalitat (Defuncions per 1000 hab.)

Regió

12,36

Catalunya

10,32

Taxa bruta de natalitat (Naixements per 1.000 hab.)

Regió

7,72

Catalunya

7,56
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Introducció Organització administrativa

Total Sector Sanitari

Àrea Bàsica de Salut

9

Municipis

41

Anoia

Àrea Bàsica de Salut
9 Argençola, Bellprat

Cabrera d'Anoia
(Nucli Castell de Cabrera)
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellfollit de Riubregós
Castellolí
Copons
Igualada
Jorba
La Llacuna
Montmaneu
Òdena
Orpí
Piera
Els Hostalets de Pierola
La Pobla de Claramunt
Els Prats de Rei
Pujalt, Rubió
Sant Pere  Sallavinera
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sesgueioles

Santa Margarida de Montbui
Santa Maria de Miralles
La Torre de Claramunt
Vallbona d'Anoia
Veciana
Vilanova del Camí, Biosca
La Molsosa
Pinós
Torà
Conesa
Llorac
Les Piles
Santa Coloma de Queralt
Pontils
Savallà del Comtat
Vallfogona de Riucorb
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Introducció Organització administrativa

Total Sector Sanitari

Àrea Bàsica de Salut

11

Municipis

52

Osona

Àrea Bàsica de Salut
11 Alpens, Balenyà

El Brull, Calldetenes
Centelles
Collsuspina
Folgueroles
Gurb
Lluçà
Malla
Manlleu
Les Masies de Roda
Les Masies de Voltregà
Muntanyola
Montesquiu
Olost
Orís
Oristà
Perafita
Prats de Lluçanès
Roda de Ter
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Lluçanès
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Julià de Vilatorta
Sant Martí de Centelles

Sant Martí d'Albars
Sant Pere de Torelló
Sant Quirze de Besora
Sant Sadurní d'Osormort
Santa Cecília de Voltregà
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Maria de Besora
L'Esquirol
Santa Maria de Merlès
Sant Vicenç de Torelló
Seva, Sobremunt, Sora
Tavèrnoles
Taradell
Tavertet
Tona
Torelló
Vic
Vilanova de Sau
Rupit i Pruit
Espinelves
Les Llosses
(Nucli Farga de Bebié)
Vidrà
Viladrau
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Introducció Organització administrativa

Total Sector Sanitari

Àrea Bàsica de Salut

15

Municipis

56

Bages, Solsonès i Moianès

Àrea Bàsica de Salut
15

Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellcir
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castellterçol
L'Estany
Fonollosa
Gaià
Granera
Sant Salvador de Guardiola
Manresa
Monistrol de Montserrat
Monistrol de Calders
Montmajor
Moià
Mura
Navarcles
Navàs
Puig-Reig
(Nucli Atmella de Merola)
Rajadell
Rellinars

El Pont de Vilomara i Rocafort
Sallent
Santpedor
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Quirze Safaja
Marganell
Santa Maria d’Oló
Sant Vicenç de Castellet
Súria
Talamanca
Vacarisses
Viver i Serrateix
Castellar de la Ribera
Clariana de Cardener
Guixers
Lladurs
Llobera
Navès
Odèn
Olius
La Coma i la Pedra
Pinell de Solsonès
Pinós
(nuclis Matamargó, Sant Just
d'Ardèvol i Vallmanya)
Riner
Sant Llorenç de Morunys
Solsona
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Introducció Organització administrativa

Total Sector Sanitari

Àrea Bàsica de Salut

3

Municipis

28

Berguedà

Àrea Bàsica de Salut
3

Avià
Bagà
Berga
Borredà
Capolat
Casserres
Castellar del Riu
Castellar de N’Hug
Castell de l'Areny
L'Espunyola
Fígols
Gironella
Gisclareny
Guardiola de Berguedà
Montclar
La Nou de Berguedà
Olvan
La Pobla de Lillet
Puig-Reig
La Quar, Sagàs
Saldes, Sant Jaume de Frontanyà
Cercs
Vallcebre
Vilada
Sant Julià de Cerdanyola
Gósol

Total Catalunya Central

Àrea Bàsica de Salut

38

Municipis

177
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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.



13Informació 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 sanitaricatalà. Malgrat l’impacte de la pandèmia, 
el conjunt de línies assistencials tanquen l’any amb resultats similars als del 
2019.
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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

Total centres i equips de salut

287

Atenció primària

196
Atenció hospitalària

4

Atenció
sociosanitària

31
Salut mental i 
addiccions

25

Atenció continuada i 
urgent

31

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
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Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Catalunya

Catalunya Central

Atenció primària Centres i visites

Visites

Visites

4.853.822

Recursos

EAP 

38
CAP

42

CL

112
CUAP

4

Consultar l’annex al final del document
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Atenció primària

Informació SISCAT

Visites segons dispositiu

Segons dispositiu

Al centre
2.396.083

Per telèfon
1.346.888

A domicili
142.273

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

968.578
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Atenció primària

Informació SISCAT

Motius de consulta

Els cinc principals diagnòstics en els menors de 
15 anys

1. Examen/avaluació mèdic

2. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

3. Altres infeccions respiratòries de vies altes

4. Admissió administrativa/social

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. Altres trastorns nutricionals, endocrins i metabòlics

4. Diabetis mellitus sense menció de complicacions

5. Admissió administrativa/social
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Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Catalunya

Catalunya Central

Atenció hospitalària Centres i visites

Recursos

Hospitals

4

Visites

Altes d’hospitalitzacions convencionals, domiciliàries i 

de cirurgies majors ambulatòries

51.905



19

Atenció hospitalària

Informació SISCAT

Activitat

Sessions hospital de dia

Sessions

62.486

Trasplantaments

Trasplantaments

64

Proves diagnòstiques

Proves
63.952

Donacions

Donants cadàvers reals

4

Donants vius

7
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Atenció hospitalària

Informació SISCAT

Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics

1. Procediments quirúrgics d’òrbita i ull

2. Infeccions i inflamacions pulmonars

3. Part

4. Insuficiència cardíaca

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

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Catalunya

Catalunya Central

Atenció sociosanitària Centres i visites

Recursos

Centres sociosanitaris
d'internament

10
Hospitals de dia

7

Equips de suport
UFISS

6
Equips de suport PADES 
(incluen ETODA)

8

Episodis

Episodis
hospitalaris

7.319
Episodis
ambulatoris

6.501

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  

Informació SISCAT

Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat
d’internament

1. Infeccions víriques

2. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva

3. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

4. Fractura de coll de fèmur (maluc)

5. Malaltia cerebrovascular aguda

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat
ambulatòria

1. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

2. Malaltia cerebrovascular aguda

3. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva

4. Infeccions víriques

5. Fractura de coll de fèmur (maluc)
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Consultar l’annex al final del document

Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Catalunya

Catalunya Central

Atenció a la salut mental i addiccions Centres i visites

Recursos

Hospitals

2
Centres de salut
mental

7

Hospitals de dia

7
CAS

5

Serveis rehabilitació

comunitària

4
Unitats hospitalàries
desintoxicació

0

Atencions

Atencions

hospitalàries

1.445
Atencions
ambulatòries

158.502

Atencions a les 
drogodependències

19.878
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Atenció a la salut mental i addiccions

Informació SISCAT

Activitat hospitalària

Contactes

Unitats d’aguts d’hospitals psiquiàtrics

803

Unitats de subaguts d’hospitals psiquiàtrics

340

Hospitals generals

302

Els cinc principals diagnòstics

1. Trastorns de l'estat d'ànim

2. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

3. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

4. Trastorns relacionats amb l'alcohol

5. Trastorns relacionats amb altres drogues
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Atenció a la salut mental i addiccions

Informació SISCAT

Activitat ambulatòria

Infantils

42.969

Els cinc principals diagnòstics infantils

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

perjudicial

2. Trastorns habitualment diagnosticats en la lactància, infància o 

adolescència

3. Trastorns d'adaptació

4. Trastorns d'ansietat

5. Retards del desenvolupament

Adults

115.533

Els cinc principals diagnòstics en adults

1. Trastorns de l'estat d'ànim

2. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

3. Trastorns d'adaptació

4. Trastorns d'ansietat

5. Trastorns de la personalitat



26

Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Catalunya

Catalunya Central

Atenció continuada i urgent Centres i visites

Recursos

CAC

23
CUAP

4

Serveis hospitalaris

4
Unitats assistencials
del SEM

34

Atencions

Visites a l’atenció
continuada

208.627
Urgències ateses 

362.570

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
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Atenció continuada i urgent 

Informació SISCAT

Trasllats i principals diagnòstics

Trasllat urgents

74.431 Els cinc principals diagnòstics en 
menors de 15 anys

1. Altres infeccions respiratòries de vies altes

2. Febre d'origen desconegut

3. Infeccions víriques

4. Bronquitis aguda

5. Altres lesions i afeccions degudes a causes

externes

Els cinc principals diagnòstics en 
majors de 15 anys

1. Espondilosi, trastorns del disc intervertebral i

altres trastorns d'esquena

2. Dolor abdominal

3. Altres lesions i afeccions degudes a causes

externes

4. Altres malalties del teixit connectiu

5. Infeccions de vies urinàries
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Atenció farmacèutica i altres activitats Atenció farmacèutica

Receptes i aportacions

Receptes dispensades

9.915.089
Receptes per usuari

27,77

Aportació del CatSalut

117.922.643 €
Aportació per usuari

315,39 €

Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA)

Despesa CatSalut en MHDA

49.913.556 €
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Regions sanitàries

Atenció farmacèutica i altres activitats

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Catalunya

Catalunya Central

Ortoprotètics i rehabilitació

Articles ortroprotètics liquidats

7.468

Processos de rehabilitació facturats
13.214
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/

Activitat CatSalut

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 
continuïtata 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

268.214
Consultes rebudes al 061 Salut Respon
a la regió

La Meva Salut

Altes acumulades 
Catalunya

5.145.743
Missatges eConsulta atenció primària i 
comunitària

15.896.111

Noves altes a la regió
190.819 64.486.020

Accessos a la secció d’Informes i 
resultats

Increment d’altes a la regió
86,81%

Accessos a la secció de Medicació

12.891.127

Accessos

39.199.520
Accessos a la secció de Vacunes

57.622.062

Descàrregues de certificats

10.911.986

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

Activitat CatSalut

Programació per motius*

Accessos

2.973.695

Cites concertades

927.023

Conversió (%)

31,17%

Mitjana visites/dia

40.185

Mitjana cites programades/dia

12.527

GestióEmocional.cat*

Persones usuàries

154.450
Resultat qüestionari “amb bon diagnòstic”

22.910

Consultes de recursos d'autocura

13.600
Resultat qüestionari “podria necessitar 
suport psicològic”

30.932

Autoavaluacions realitzades

53.842
Atencions realitzades per professionals 
del SEM

8.767

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.
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Relació no presencial i eines digitals

Activitat CatSalut

Apps COVID

Vacunacovid.cat*

Cites concertades 

10.352.959

Accessos web

13.800.000

SMS enviats

8.415.157

ContacteCovid.cat*

Contactes reportats

356.881

Accessos

911.953

Baixes sol·licitades de cas positiu 

22.338

SMS enviats

1.968.751

Accessos acumulats

1.935.595

Baixes sol·licitades de contacte estret

49.689

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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Activitat CatSalut

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*

Twitter

167.816

Instagram

131.392

Facebook

65.861

Telegram

39.952

Telegram Professionals

10.923

Linkedin

16.283

Atenció a la ciutadania

Sol·licituds d’informació
a la regió

79

Reclamacions i altres
expedients gestionats
a la regió

3.171

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

Activitat CatSalut

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

La preocupació, la por i la 
tristor són emocions normals
davant la situació en què
vivim

Tu pots ser de risc, no 
t’arrisquis



36

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Activitat CatSalut

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

Activitat CatSalut

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

Activitat CatSalut

Comunicació corporativa i atenció als mitjans

Peticions de premsa gestionades

Catalunya Central

929
A totes les regions sanitàries

+ 8.200

Notes de premsa

Catalunya Central

66
A totes les regions sanitàries

335

Vídeos produïts

Catalunya Central

22
A totes les regions sanitàries

40

Aparicions a mitjans

Catalunya Central

3.213
A totes les regions sanitàries

12.855
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Informem la ciutadania i els professionals Comunicació corporativa i atenció als mitjans

Activitat CatSalut

Aparicions a mitjans en imatges

”Cada cop tenim més evidències
que la vacuna també talla la 
transmissió"

Autoritats polítiques i sanitàries
fan front comú a Manresa contra 
el virus

La Meva Salut multiplica per 6,8 
el nombre d’usuaris al Solsonès
en els dos anys de pandèmia

Arriba el Vac-Auto a l’Anoia: la 
vacunació, a bon ritme
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Activitat jurídica i parlamentària

Activitat jurídica

Preparació i assessorament en convenis

196

Redacció de dictàmens i informes

706

Expedients judicials iniciats

205

Instruccions i normativa

5

Iniciatives parlamentàries

Catalunya Central

27
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Activitat formativa i crides als professionals del sistema

Accions realitzades*

Crides a professionals

4

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

Formacions

7

Professionals formats al llarg de l’any

+ 26.000

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*

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

115
Inscripcions a activitats formatives

1.293

Activitats formatives: Un/a mateix/a professional pot haver cursat diverses formacions.
* Dades totals de Catalunya.
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Activitat amb les organitzacions del SISCAT

Convenis i contractes entre el CatSalut i les entitats proveïdores*

Total gestions

853

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

85
Atenció sociosanitària

105
Atenció a la insuficiència renal

5

Atenció especialitzada hospitalària

54
Atenció salut mental i addiccions

66
Altres, com consultoris locals, 
rehabilitació, teràpies respiratòries, 
transport sanitari, etc.

538

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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Activitat amb les organitzacions del SISCAT

Activitat CatSalut

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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/

Recursos econòmics

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.     
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Informació econòmica

Despesa

Despesa realitzada

743 M€

Despesa per habitant

1.744,41 €

Despesa segons la classificació funcional*

2,92% Transport sanitari i altres 1,40% Administració

26,22% Atenció primària

59,81% Atenció especialitzada

9,65% MHDA

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.
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Despesa per habitant

1.744,41 €

Despesa realitzada

743 M€

Despesa

Informació econòmica

Recursos econòmics

Despesa segons la classificació econòmica*

21,91% Transferència a l'ICS 0,83% Béns i serveis

61,65% Compra de serveis sanitaris (concerts)

2,57% Despeses de capital

0,76% Altres

12% Farmàcia (receptes mèdiques)

0,28% Remuneracions de personal

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

Camp de Tarragona

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Catalunya

Catalunya Central

Obres acabades i en curs

Obres acabades

14

Obres en curs
5

Obres en projecte
4

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

Recursos econòmics

Obres acabades

Mòdul CAP Puig-Reig (construcció)

Mòdul CAP Osona (construcció)

Mòdul CAP Anoia (construcció)

Mòdul CAP Calaf (construcció)

Mòdul CAP Santa Margarida de Montbui (construcció)

Mòdul CAP Sant Joan de Vilatorrada (construcció)

Mòdul CAP Sant Fruitós del Bages (construcció)

Mòdul CAP Moià (construcció)

Mòdul CAP Navarcles (construcció)

Mòdul CAP Santpedor (construcció)

Mòdul CAP Torelló (construcció)

Mòdul CAP Vilanova del Camí (construcció)

Mòdul CAP Gironella (construcció)

Mòdul CAP Sallent (construcció)

Obres en curs

Consultori Cal Rosal a Olvan (construcció)

CAP Navarcles (construcció) 

Consultori Calldetenes (reforma-ampliació)

CAP Tona (ampliació)

Hospital General de Vic (reformes Pla director 2019-2025: laboratori)
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Obres acabades i en curs

Recursos econòmics

Obres en projecte

CAP Sant Fruitós del Bages

Nou Servei d'Urgències del HSB i obres d'adequació del HSB 

Nou Consultori Viladrau

Hospital General de Vic 

(reformes Pla director 2019-2025: àrea ambulatòria)
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–

Recursos econòmics

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

Mòdul CAP - Anoia - Igualada Mòdul CAP - Calaf Mòdul CAP - Moià - Moianès
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Projectes iniciats

Reforcem el sistema per 
donar resposta a les 
necessitats de salut
presents i futures
L’any 2021 es continua treballantper 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.
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NETEJA

PAS

SERVEI DONES

SERVEI HOMES

CONSULTA 5

15.20 m2
CONSULTA 6

6.44 m2
MAGATZEM BRUT

16.00 m2
CONSULTA 7

CANCELL ENTRADA

5.27 m2
MAGATZEM NET

12.84 m2
SALA ECOGRAFIES

9.61 m2
VESTIDORS

12.23 m2
OFFICE

RECEPCIÓ

ZONA ESPERA
PORXO

54.45 m2
SALA POLIVALENT 1

5,35 m2
SERVEI HIGIÈNIC

DESPATX

CONSULTA 1

CONSULTA 2

CONSULTA 3
CONSULTA 4

INSTAL·LACIONS

2.02m2
PERSONAL

BIE?

R
AC

?

CALLDETENES

C/ JOAN MARAGALL

JACINT VIZCAINO CANALS AJUNTAMENT DE CALLDETENES
ARQUITECTE PROMOTOR

PLANTA MODIFICACIONS I COTES

20027

4

AMPLIACIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMARIA

PROPOSTA

5 OCTUBRE 2021

ESCALA A3: 1/100N

Projectes iniciats

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.

Construcció del nou consultori local de Viladrau

Aquest 2021 s’ha iniciat el projecte per a la construcció d’un nou consultori local al municipi de Viladrau (ABS Santa Eugènia de Berga), que 

es preveu que es dugui a terme durant l’any 2022. 

El centre està en bon estat de conservació però només disposa de tres consultes de dimensions reduïdes. És per això que s’ha iniciat

aquest projecte de construcció d’un nou consultori més gran, en un nou espai, on també hi  haurà un centre de dia de gent gran. 

El nou CL de Viladrau tindrà 3 consultes, 1 àrea de treball polivalent , vestidors i office, es construirà en un espai cedit per l’Ajuntament. El 

consistori es farà càrrec del projecte i l’obra, i el Servei Català de la Salut n’assumeix l’equipament.

Ampliació del consultori local de Calldetenes

S’avalua la necessitat de reformar i ampliar el consultori local de Calldetenes que depèn de l’ABS Santa Eugènia de Berga i s’acorda

empènyer les obres que han de permetre disposar de més espai per a atendre la població. 

Gràcies a la reforma- ampliació que ha incorporat una part del casal de gent gran, el centre ocupa 321,62 m2  de superfície total construïda i 

ha passat de tenir 4 consultes a comptar amb un total de 7 despatxos així com també àrea de personal i espai per treball administratiu . 

El finançament de l’obra ha anat a càrrec de l’Ajuntament i l’equipament de l’obra nova i la totalitat de les sales d’espera tenen el 

finançament del Servei Català de la Salut.
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Projectes iniciats

Projectes iniciats

Un centre nou per a l’AP de Manlleu

L’objectiu és construir un nou centre en substitució de l’actual que disposi de les condicions adients per donar atenció adequada a la 

població de referència i per al treball dels professionals. Després de sospesar millores en el centre actual, es va acordar la construcció d’un

centre nou, en uns terrenys que l’Ajuntament té previst cedir a CatSalut.

El nou centre permetrà recuperar els serveis que estan externalitzats, com l’àrea maternoinfantil i la base de transport sanitari, dimensionar 

de manera adequada l’àrea d’atenció urgent i recuperar un espai per a la base de Suport Vital Bàsic. 

Ocuparà 2.221 m2 aproximats de superfície amb 40 consultes, 4 box polivalents, sales per a professionals i d’educació sanitària, i permetrà

encabir la base de suport vital bàsic del SEM.

Obres d'adequacióde l’Hospital Sant Bernabé de Berga

Ja s’ha iniciat el projecte per a adequar un nou servei d’urgències, vestidors i base assistencial del SEM a l’Hospital de Berga. Per a 

empènyer el projecte executiu s’han creat comissions de seguiment a nivell tècnic i de direcció de l’obra. El projecte contempla el trasllat de 

l’actual servei d’urgències a la quarta planta del nou hospital amb accés propi. Disposarà de 678 metres quadrats, amb un box de triatge i 

un de reanimació, 6 consultes per a urgències i 6 espais més per a observació. La zona disposarà d’un espai de treball i control d’infermeria

central. El projecte preveu també despatxos per a l’Atenció Continuada d’Urgències Territorials (ACUT) i la base assistencial del Sistema 

d’Emergències Mèdiques (SEM), amb un accés ràpid i directe al vehicle i al mateix servei d’urgències.
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Projectes iniciats

Projectes iniciats

Nou CAP de Sant Fruitós del Bages

Un equip redactor treballa en la planificació d’un nou CAP a Sant Fruitós de Bages que permeti encabir en un sol equipament tots els serveis

d’atenció primària que es donen al municipi. El projecte preveu que el nou CAP es concentri a l’edifici de l’antiga biblioteca, en un edifici de 

dues plantes de 500 metres quadrats cadascuna, on actualment hi ha el servei de pediatria, llevadora i treballadora social a la planta baixa. El 

nou centre a més disposarà d’un solar adjacent de cessió municipal i més de 1.000 metres quadrats, on es podrà ampliar el servei. El projecte

contempla per tant una reforma i la construcció d’un annexe. Un cop s’hagi enllestit el planejament es licitaran els treballs amb un pressupost

de gairebé 2,8 milions d’euros. La voluntat és que l’any 2022 es puguin començar els treballs que s’allargaran un any i mig.

Reformes a l’Hospital General de Vic

L’any 2021 es va fer l’adequació de l’heliport, i es van iniciar les obres del nou edifici que acollirà el laboratori. Aquest edifici de dues plantes 

permetrà el trasllat dels serveis de Laboratori Clínic i d'Anatomia Patològica a la primera planta. Els dos serveis treballaran de forma 

independent però coordinada per aprofitar les sinèrgies, amb àrees específiques per a cada servei i espais comuns com vestuaris, lavabos, 

zones de descans o magatzems.

A la segona planta s’hi ubicarà la branca d'Hospital Universitari: espais per a la docència i la recerca, vinculats a la Unitat Docent Territorial de 

Vic de la Facultat de Medicina i a les diferents facultats de la UVic-UCC.

Ara els laboratoris estan situats a la planta baixa de l'Hospital Universitari de Vic. El seu trasllat permetrà deslliurar un espai que afavorirà a una 

remodelació integral de l'Àrea Ambulatòria (gabinets de proves, consultes externes i hospitals de dia).
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Projectes iniciats

Projectes iniciats

Col·laboracióamb ens locals per adequar punts de vacunació poblacionals

Des del 27 de desembre de 2020 i durant tot el 2021, la Regió Sanitària de la Catalunya Central, ha treballat en la recerca i adequació dels

punt de vacunació poblacional (PVP), en col·laboració continua i estreta amb Consistoris locals, entitats i fundacions de caràcter local.

Per l’establiment d’aquests punts s’han signat convenis amb els ajuntaments de Manresa, Igualada, Vic i Berga i amb la Fundació Jaume 

Balmes de la Universitat de Vic. En aquests convenis ha quedat descrita el tipus de col·laboració i els conceptes que el Servei Català de la 

Salut ha assumit com a despeses generades per l’ús dels mateixos (calefacció, aire condicionat, baranes, etc...). També hi ha hagut una 

àmplia col·laboració dels ens locals per a resoldre incidències i adaptacions dels espais, segons com avançava la campanya de vacunació. 

El resultat ha estat de més d’1 milió de vacunes posades i una població amb pauta complerta del 77,50%.

Equip d’atenció primària en l’àmbit residencial de l’Anoia

La pandèmia de la Covid19 ha posat a les residències al centre de l’atenció dels sistemes de salut i socials, així com la necessitat de definir 

un model d’atenció centrat en les persones prioritzant l’atenció de proximitat de manera que es garanteixi el contínuum assistencial. 

En aquest context, l’atenció primària de l’Anoia, ha dissenyat i iniciat la implementació d’un model d’atenció integrada  a l´àmbit residencial, 

mitjançant la creació d´un equip multidisciplinari amb l´objectiu de contribuir a la millora de la qualitat assistencial i el benestar dels residents, 

tot incidint en la valoració geriàtrica, l’abordatge de les síndromes geriàtriques i l´adequació farmacològica a través del treball col.laboratiu

amb les direccions i les professionals de les residències, l´equip de residències territorial, els professionals dels EAP d´AP implicats i les 

farmacèutiques d’AP.
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Projectes iniciats

Projectes iniciats

Prova pilot a l’Anoia per a joves migrats sols

S’inicia al 2021 el Programa de col·laboració en salut mental i addiccions als Serveis de primera acollida i atenció integral per a joves migrats sols. 

Es tracta d’una prova pilot en dos centres d’acollida de la DGAIA i el CSMIJ i CAS de l’Anoia. La proposta és atendre la particularitat dels joves i del 

seu procés migratori, amb propostes d’intervenció que tenen una mirada transcultural amb l’objectiu de garantir el suport a la integració social i  

l’equilibri de la salut mental d’aquest. 

Aquest programa ofereix 3 eixos d’atenció; assistència en salut mental i addiccions especialitzada, espai de suport i assessorament als

professionals dels centres d’acollida de la DGAIA i actuacions de prevenció en salut mental i addicions ,mitjançant tallers d’educació emocional, 

relacional i d’abordatge socioeducatiu del consum de substàncies. S’espera que el pla funcional d’intervenció esdevingui una eina útil per a la 

generalització del programa a tots els centres d’acollida de jove migrats sols de Catalunya.

Unitat de Trànsit per acompanyar persones transgènere

El juny 2021, obre les portes la Unitat Trans Catalunya Central, la quarta de Catalunya.

Aquesta unitat dona cobertura a tot el territori i garanteix l’atenció de les persones transgènere. Està ubicada al CAP Bages de Manresa i 

està formada per un equip multidisciplinari especialitzat,  format per una ginecòloga, dues llevadores, una treballadora social i una 

psicòloga, que ofereixen una bona atenció i acompanyament, a les necessitats pròpies i individuals d’aquestes persones,  indistintament si 

són adultes o menors d’edat.
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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

Atenció primària

Nombre total de 
recursos d'atenció

primària: EAP, 
CAP, CUAP i CL

1.616

*veure annex
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