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/Presentació
El 2021 és el primer any natural en què hem hagut de conviure amb la pandèmia mundial del SARS-CoV-2, que va
esclatar el març del 2020. Aquest ha estat un període d’adaptació i transformació del sistema sanitari a les noves
necessitats, tant de l’activitat COVID-19 com de la no COVID-19. La pandèmia ens ha unit en dedicació per frenar una
crisi sanitària sense precedents i que ha afectat a totes les societats de forma imprevisible.

La vacunació contra el coronavirus ha sigut un dels grans protagonistes de l’any que ens ocupa i el seu desplegament
ha suposat un important repte logístic per tal d’assolir la immunització del major nombre de població en el menor
temps possible.

Durant el 2021 hem començat a recuperar l’activitat prepandèmica per continuar donant una resposta global i una
atenció de qualitat a les necessitats de la població i en el transcurs d’aquest període s’han accelerat projectes de
modernització, accessibilitat i de coordinació per tal de donar-hi resposta.

Miquel Carreras i Massanet
Gerent de la Regió Sanitària Girona
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Introducció Mapa Distribució regió sanitària

Habitants

883.512
Regió

Superficie (Km2)

5.754
Regió

Municipis

218
Regió

11,3%
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La Meva Salut

Aquest any 2021, la situació d’emergència sanitària provocada 
per la pandèmia del COVID-19, ha continuat impulsant l’espai 
digital LMS, com el canal per relacionar-se la ciutadania de 
Catalunya, de manera no presencial, amb el sistema de Salut de 
Catalunya. Si bé durant l’any 2020, ja varen augmentar 
considerablement a la RS Girona el nombre d’acreditacions a 
LMS respecte l’any anterior amb 138.491, durant l’any 2021 
s’han acreditat 333.755 persones (un augment del 140,99% 
respecte l’any anterior). Aquest augment és atribuïble 
especialment a la campanya de vacunació de la COVID i a 
l’emissió de certificats vacunals i de recuperació, els quals 
s’articulaven a través de LMS. 

Evolució anual dels usuaris acreditats en MAC

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

762 8.678 19.080 20.895 22.201 23.678

138.491

333.755

Accessos

El manteniment del formulari web, com a part del sistema 
d’acreditació extraordinària, per demanar-ne l’accés per part de la 
ciutadania, sense haver-se de desplaçar al CAP, s’ha situat com 
el canal més utilitzat amb el 78,48% del total de les persones 
acreditades. Aquest fort augment d’acreditacions a LMS ha 
derivat també en un fort augment dels accessos d’usuaris de la 
regió, que han passat de ser de 1.152.144 l’any 2020 a 
3.617.856 l’any 2021 (un augment del 212,03%).

Accessos anuals LMS RS Girona 2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3.376 28.616 117.399
223.451 225.566

347.247

1.152.144

3.617.856
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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.



Informació SISCAT 8

/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

9Informació SISCAT

Catalunya

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Lleida

Girona

Terres de l’Ebre

409
Total centres i equips de salut

272
Atenció primària

11
Atenció hospitalària

42
Atenció 
sociosanitària

36
Salut mental i 
addiccions

48
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
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Atenció primària Centres i visites

Visites

7.635.718
Visites

Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Recursos

41
EAP 

55
CAP

175
CL

1
CUAP

Consultar l’annex al final del document
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Visites segons dispositiu

Segons dispositiu

3.910.203

Atenció primària 

Informació SISCAT

Al centre
2.062.733
Per telèfon

209.885
A domicili

1.452.897
TIC (atenció bidireccional a través de correus electrònics, La 
Meva Salut, etc.)
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Motius de consulta

Els cinc principals diagnòstics en els menors de 15 
anys

Atenció primària 

Informació SISCAT

1. Examen/avaluació mèdic

2. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

3. Altres infeccions respiratòries de vies altes

4. Infeccions víriques

5. Febre d'origen desconegut

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. Altres malalties del teixit connectiu
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Atenció hospitalària Centres i visites

Recursos

11
Hospitals

Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Visites

80.629
Altes d’hospitalitzacions convencionals, domiciliàries i 

de cirurgies majors ambulatòries
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Activitat

Sessions hospital de dia

100.504

Atenció hospitalària 

Informació SISCAT

Sessions

Proves diagnòstiques

77.297
Proves

Trasplantaments

93
Trasplantaments

Donacions

15
Donants cadàvers reals

12
Donants vius
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Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics

Atenció hospitalària 

Informació SISCAT

1. Procediments quirúrgics d’òrbita i ull

2. Infeccions i inflamacions pulmonars

3. Part

4. Insuficiència cardíaca

5. Infeccions de ronyó i tracte urinari
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Atenció sociosanitària  Centres i visites

Recursos

Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre

Catalunya

Catalunya Central

Girona

13
Centres sociosanitaris 
d'internament

10
Hospitals de dia

7
Equips de suport 
UFISS

12
Equips de suport PADES 
(incluen ETODA)

Episodis

6.838
Episodis 
hospitalaris

12.564
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. Fractura de coll de fèmur (maluc)

2. Malaltia cerebrovascular aguda

3. Infeccions víriques

4. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva

5. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat ambulatòria

Informació SISCAT

1. Infeccions víriques

2. Fractura de coll de fèmur (maluc)

3. Malaltia cerebrovascular aguda

4. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva

5. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics
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Regions sanitàries

Atenció a la salut mental i addiccions Centres i visites

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Recursos

1
Hospitals

16
Centres de salut 
mental

3
Hospitals de dia

7
CAS

8
Serveis rehabilitació 

comunitària

1
Unitats hospitalàries 
desintoxicació

Atencions

2.162
Atencions 

hospitalàries

160.871
Atencions 
ambulatòries

22.862
Atencions a les 
drogodependències

Consultar l’annex al final del document
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Activitat hospitalària

Contactes

1.391

Unitats d’aguts d’hospitals psiquiàtrics

Atenció a la salut mental i addiccions 

Informació SISCAT

397

Unitats de subaguts d’hospitals psiquiàtrics

374

Hospitals generals

Els cinc principals diagnòstics

1. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

2. Trastorns de l'estat d'ànim

3. Trastorns relacionats amb altres drogues

4. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

5. Trastorns relacionats amb l'alcohol
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Activitat ambulatòria

49.061

Atenció a la salut mental i addiccions 

Infantils

Informació SISCAT

111.810
Adults

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

Els cinc principals diagnòstics en adults

1. Trastorns de l'estat d'ànim

2. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

3. Trastorns d'ansietat

4. Trastorns d'adaptació

5. Trastorns de la personalitat



21

Atenció continuada i urgent Centres i visites

Recursos

Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre

Catalunya

Catalunya Central

Girona

38
CAC

1
CUAP

9
Serveis hospitalaris

64
Unitats assistencials 
del SEM

Atencions

370.311
Visites a l’atenció 
continuada

562.671
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
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Trasllats i principals diagnòstics

124.237

Atenció continuada i urgent 

Informació SISCAT

Trasllat urgents

Els cinc principals diagnòstics en 
menors de 15 anys

1. Malalties de l'aparell respiratori 

2. Lesions i intoxicacions

3. Símptomes, signes i afeccions mal definides 

i factors que influeixen en l'estat de salut

4. Malalties infeccioses i parasitàries

5. Malalties de l'aparell digestiu

Els cinc principals diagnòstics en 
majors de 15 anys

1. Lesions i intoxicacions

2. Símptomes, signes i afeccions mal definides i 

factors que influeixen en l'estat de salut

3. Malalties del sistema musculoesquelètic i el 

teixit connectiu

4. Malalties de l'aparell genitourinari

5. Malalties de l'aparell respiratori
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Atenció farmacèutica i altres activitats Atenció farmacèutica

Receptes i aportacions

Informació SISCAT

14.795.528
Receptes dispensades

169.156.082 €
Aportació del CatSalut

25,23
Receptes per usuari

274,42 €
Aportació per usuari

Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA)

98.791.709 €
Despesa CatSalut en MHDA
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Regions sanitàries

Atenció farmacèutica i altres activitats Ortoprotètics i rehabilitació

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre

Catalunya

Catalunya Central

Girona

12.420
Articles ortroprotètics liquidats

33.434
Processos de rehabilitació facturats
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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

Activitat CatSalut

La Meva Salut*

5.145.743
Altes acumulades

2.849.069
Noves altes

199%
Increment d’altes

39.199.520
Accessos

10.911.986
Descàrregues de certificats

15.896.111
Missatges eConsulta atenció primària i 
comunitària

64.486.020
Accessos a la secció d’Informes i 
resultats

12.891.127
Accessos a la secció de Medicació

57.622.062
Accessos a la secció de VacunesLa 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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Programació per motius*

Relació no presencial i eines digitals Relació no presencial

Activitat CatSalut

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
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Apps COVID

Vacunacovid.cat*

Relació no presencial i eines digitals 

10.352.959
Cites concertades 

Activitat CatSalut

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

Activitat CatSalut

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

74
Sol·licituds d’informació
Girona

3.486
Reclamacions i altres
expedients gestionats
Girona

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

Activitat CatSalut

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
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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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Comunicació corporativa i atenció als mitjans

Peticions de premsa gestionades

Informem la ciutadania i els professionals 

Activitat CatSalut

1.512
RS Girona

+ 8.200
A totes les regions sanitàries

Notes de premsa

51
RS Girona

335
A totes les regions sanitàries

Vídeos produïts

11
RS Girona

40
A totes les regions sanitàries

Aparicions a mitjans

2.053
RS Girona

12.855
A totes les regions sanitàries
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Aparicions a mitjans en imatges

Gemma Craywinckel, directora del 
CatSalut: "Sense la vacuna estaríem 
tots morts"

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

Activitat CatSalut

La directora del CatSalut defensa 
d'ampliar l'ús del passaport covid a 
restaurant, teatres i cinemes

Gemma Craywinckel anuncia un 
nuevo modelo de gestión de las 
consultas en Cataluña

Nou web per accedir a cites i 
tràmits de salut no urgents

"Els crònics s'han quedat fora del 
sistema: els hem d'anar a buscar"

Gemma Craywinckel: "El volum de 
contactes d'infectats és immanegable 
per al sistema i perd sentit"

Gemma Craywinckel, primera 
mujer en dirigir el CatSaut

Com s'ha gestat el web de 
vacunació de Salut?
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Aparicions a mitjans en imatges

Una cita cada 10 segons: així 
funciona el sistema de vacunació a 
Catalunya

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

Activitat CatSalut

Com la pandèmia ha trasbalsat la 
relació del pacient amb el seu CAP?

Farmacéuticos ven una 
oportunidad en la pandemia y 
piden más "agilidad" en el acceso 
al mercado

Creix la plantilla sanitària i milloren 
els contractes, però falten 
infermeres

Adrià Comella: "Recuperem els 
diagnòstics perduts amb un programa 
d'incentius als CAP i hospitals"

El CatSalut impulsarà un pla amb 100 
milions d'euros per als centres per 
recuperar hores de visita i diagnòstics

El Govern enviarà un SMS als 
ciutadans per fixar cita per vacunar-
se

Cataluña proyecta superar la 
obsolescencia tecnológica sanitaria 
en 4 años
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Aparicions a mitjans en imatges

Cap a la vacunació massiva

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

Activitat CatSalut

Invertiran 400 milions en el nou Trueta En marxa la primera unitat per a 
persones trans de Girona

La campanya de vaccinació a les 
comarques gironines s’ampliarà amb
63 espais cedits per ajuntaments
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Activitat jurídica i parlamentària

Activitat jurídica*

Activitat CatSalut

196
Preparació i assessorament en convenis

706
Redacció de dictàmens i informes

205
Expedients judicials iniciats

5
Instruccions i normativa

Iniciatives parlamentàries

12
RS Girona

* Dades totals de Catalunya.
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Activitat formativa i crides als professionals del sistema

Accions realitzades*

4
Crides a professionals

Activitat CatSalut

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*

Activitat CatSalut

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.
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Activitat amb les organitzacions del SISCAT

Convenis i contractes entre el CatSalut i les entitats proveïdores*

853
Total gestions

Activitat CatSalut

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.
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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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/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

Recursos econòmics

Despesa

1.117 M€
Despesa realitzada
Girona

1.744,41 €
Despesa per habitant
Catalunya

Despesa segons la classificació funcional*

1,40% Administració

26,22% Atenció primària

2,92% Transport sanitari i altres

9,65% MHDA

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.
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Informació econòmica

Recursos econòmics

Despesa

1.117 M€
Despesa realitzada
Girona

1.744,41 €
Despesa per habitant
Catalunya

Despesa segons la classificació econòmica*

0,83% Béns i serveis

61,65% Compra de serveis sanitaris (concerts)

21,91% Transferència a l'ICS

0,28% Remuneracions de personal

12% Farmàcia (receptes mèdiques)

0,76% Altres

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

Obres acabades i en curs

Recursos econòmics

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Lleida

Terres de l’Ebre

Catalunya

Catalunya Central

Girona

17
Obres acabades

5
Obres en curs

4
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

Consultori de Riells i Viabrea (construcció)

Parc Hospitalari Martí Julià, Salt (ampliació i remodelació de l’hospital de 

dia, gabinets i unitat de preparació d’intervencions i recuperació)

Mòdul CAP Cassà de la Selva (construcció)

Mòdul CAP Ernest Lluch (construcció)

Mòdul CAP Banyoles (construcció)

Mòdul CAP L'Escala (construcció)

Mòdul CAP Llagostera (construcció)

Mòdul CAP Roses (construcció)

Mòdul CAP Pineda (construcció)

Mòdul CAP Alfons Moré i Paretas (construcció)

Mòdul CAP Josep Masdevall (construcció)

Recursos econòmics

Mòdul CAP Can Gibert del Pla (construcció)

Mòdul CAP Doctor Joan Vilaplana (construcció)

Mòdul CAP Tordera (construcció)

Mòdul CAP Blanes 2 (construcció)

Mòdul CAP Canet de Mar (construcció)

Mòdul CAP Sant Feliu Guíxols (construcció)
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Obres acabades i en curs

Obres en curs

CAP Verges (construcció)

CAP Doctor Josep Torner i Fors, Malgrat de Mar (ampliació i remodelació)

Hospital Comarcal de Blanes (ampliació del bloc quirúrgic)

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona (ampliació del bloc 

quirúrgic i l'àrea ambulatòria ICO)

Hospital Santa Caterina (ampliació del servei d'urgències)

Recursos econòmics

Obres en projecte

CAP Hostalric (construcció)

CAP Olot-2 (construcció)

CAP Pineda de Mar (construcció)

CAP Dr. Moisès Broggi, L'Escala (ampliació i remodelació)
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Millorant els espais sanitaris

Mòdul CAP Cassà – Cassà
de la Selva

Recursos econòmics

Ampliació consultori - Riells i 
Viabrea

Ampliació hospital de dia de 
l'hospital de Santa Caterina - Salt
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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.
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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.

L’organització de la vacunació contra la COVID-19

L’organització de la vacunació contra la COVID-19 va suposar un important repte logístic, ja que s’havia d’immunitzar un gran nombre de persones 

en el menor temps possible. Per tal d’assolir aquest objectiu es va crear una xarxa de punts de vacunació externs als CAP i amb un caràcter 

massiu: sis d’abast comarcal (Figueres, Blanes, Ripoll, Olot, Sant Antoni de Calonge i Calella) i un de referència per a tota la Regió (Girona). 

Paral·lelament, la xarxa de vacunació comptava amb una seixantena d’espais municipals cedits i gestionats directament pels equips d’atenció 

primària per tal de disposar d’espais més amplis a mesura que s’intensifiqués la campanya. L’estratègia vacunal va ser modular i es va adaptar a 

les necessitats de cada moment, prioritzant l’accés de les vacunes als més vulnerables. 

Avançant cap al futur Campus de Salut i el nou Hospital Trueta

Durant el 2021 s’han fet diversos progressos en relació al futur Campus de Salut de Girona, on s’inclou també el nou Hospital Universitari Dr. Josep 

Trueta. A principis d’any es va constituir la Comissió Paritària de Seguiment i l’equip de treball tècnic, dos òrgans imprescindibles per avançar en el 

projecte. La Comissió Paritària supervisa la tasca feta per l’equip de treball tècnic, el qual està liderat des de la Regió Sanitària de Girona i 

s’encarrega de fer el seguiment dels tràmits urbanístics de cada ens implicat. Fruit de mesos de treball d’ambdós òrgans, a l’octubre de 2021 es 

va presentar una primera distribució dels principals edificis del complex sanitari, que se situarà a pocs metres del Parc Hospitalari Martí i Julià.  La 

proposta inclou un bloc que correspondria al nou Hospital Trueta, un edifici de recerca i innovació i un altre destinat a docència per als estudis 

relacionats amb les ciències de la salut de la Universitat de Girona. 
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Posada en funcionament de la primera Unitat Trànsit de Girona 

Projectes iniciats

Projectes iniciats

El 30 de setembre 2021 es va posar en marxa la Unitat Trànsit de Girona, de referència de tota la Regió Sanitària, i que està ubicada al 

Centre de Salut Güell de Girona. Aquesta Unitat està integrada per un conjunt multidisciplinari de professionals que acompanyen i atenen les 

necessitats de les persones trans (ja siguin infants, adolescents o persones adultes), des d’un punt de vista mèdic, quirúrgic, psicològic i 

social. L’accés a la Unitat Trànsit de Girona pot ser per derivació directa dels professionals de la medicina familiar i comunitària o dels 

pediatres d’atenció primària, com a resposta a la sol·licitud de la persona trans o dels pares o tutors legals quan aquesta sigui menor d’edat.

Impulsant l’atenció a l’alta complexitat en salut mental 

La pandèmia de la COVID-19 ha impactat en la salut mental de la població i, per tal de mitigar-ne els seus efectes, durant el 2021 es va 

iniciar el desplegament dels Equips Guia d’atenció a l’alta complexitat en salut mental dirigit a joves i adolescents, d’acord amb el Pla integral 

d’atenció a les persones amb trastorn mentals i addiccions de la Generalitat de Catalunya i les prioritats del Programa d’abordatge integral 

dels casos de salut mental i addiccions d’elevada complexitat (PAICSAMAEC). A la Regió es disposa d’un equip format per un psiquiatre, un 

psicòleg clínic, un treballador social i un professional infermer especialitzat en salut mental. L’equip atén la població d’entre 12 i 25 anys amb 

un trastorn mental i addicció a substàncies i trastorn de conducta disruptiu, amb un impacte social, familiar i personal molt marcat. 
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S’incorporen els primers referents de benestar emocional 

Projectes iniciats

Projectes iniciats

La Regió incorpora a partir del mes de novembre els primers referents de benestar emocional, professionals vinculats a l’atenció primària i 

centrats en la prevenció del malestar emocional a través del treball en xarxa i comunitari. aquestes contractacions s’emmarquen en el 

Programa de benestar emocional i salut comunitària –dins el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària- que ha implementat el 

Departament de Salut amb l’objectiu d’incrementar i millorar la promoció i la prevenció del benestar emocional de la ciutadania, així com la 

intervenció precoç sobre els factors psicosocials. El projecte té com objectiu treballar de forma comunitària les necessitats de salut 

emocional de la ciutadania i aconseguir la no medicalització davant de problemes relacionats amb el malestar emocional.

Més espais als CAP per separar l’atenció de la COVID 

Amb l’objectiu de crear circuits diferenciats entre COVID i no COVID i per tal d’oferir més espai i confort a la ciutadania, el mes de febrer es va 

iniciar a la Regió el desplegament del primer mòdul de suport als CAP, dels quinze previstos a la demarcació. Els mòduls es van instal·lar en 

espais annexes a aquells centres sanitaris amb majors dificultats d’espai amb l’objectiu de traslladar l’activitat relacionada amb el coronavirus 

fora del CAP, com ara la realització de proves PCR i l’atenció als pacients amb simptomatologia respiratòria sospitosa. Se n’han instal·lat als 

CAP Ernest Lluch de Figueres, Josep Masdevall de Figueres, Roses, Moisès Broggi de l’Escala, Sant Feliu de Guíxols, Cassà de la Selva, 

Banyoles, Llagostera, Pineda de Mar, Alfons Moré i Paretas de Salt, Can Gibert del Pla, Dr. Joan Vilaplana de Girona, Tordera, Canet de Mar i 

Blanes-2. El desplegament de mòduls s’emmarca en el Pla d’Enfortiment i Transformació de l’atenció primària, que té l’objectiu de millorar 

l’accessibilitat i els processos, augmentar la resolució i avançar en l’atenció a la cronicitat. 
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Impulsant nous consultoris per una atenció de proximitat

Projectes iniciats

Projectes iniciats

L’atenció primària és el primer esglaó del sistema sanitari on accedeix la ciutadania, és per això que el fet de poder disposar d’uns bons 

equipaments és clau per oferir una atenció de qualitat. Durant el 2021 a la Regió s’ha impulsat la construcció de dos nous consultoris locals: 

a Riells i Viabrea –les obres van acabar a finals d’any- i a Verges –iniciades el 2021 i pendents de finalitzar durant el 2022. Amb els nous 

centres, la població guanya en qualitat de l’atenció que s’hi presta i en comoditat.  Així mateix, durant la tardor s’inicien les obres 

d’ampliació i reforma del CAP Dr. Josep Torner i Fors de Malgrat de Mar. Els treballs consisteixen en aixecar una nova planta sobre l’edifici 

actual per ampliar el programa de consultes i els serveis que presta el CAP, mantenint l’activitat del centre durant tot el procés de l’execució 

de l’obra.

Promovent millores als hospitals

Per tal de mantenir la qualitat i excel·lència del sistema de salut, s’inicia l’execució de diferents millores en equipaments i infraestructura 

d’hospitals de la Regió. D’una banda, a nivell d’infraestructures, comencen les obres d’ampliació i renovació del bloc quirúrgic de l’Hospital 

Comarcal de la Selva, a Blanes, consistent en la construcció d’una nova planta sobre l’actual bloc. Al Baix Empordà, l’Hospital de Palamós ha 

augmentat la capacitat de l’hospital de dia quirúrgic i ha ampliat l’àrea quirúrgica. A l’Hospital Santa Caterina de Salt s’enllesteix la primera fase 

del projecte de reforma i ampliació de l’hospital de dia i s’inicia la remodelació de les urgències. Pel que fa a equipaments, a Girona, l’Hospital 

Universitari Dr. Josep Trueta incorpora el desembre de 2020 un nou tomògraf híbrid PET/TC d’altes prestacions, de tal manera que el 2021 és 

el primer any complet d’activitat. A l’Hospital de Figueres s’inicien les obres per substituir el TAC actual per un nou aparell més modern, amb 

millor qualitat d’imatge i que entraria en funcionament el 2022. 
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Ampliació de la guàrdia de neurointervencionisme a l’Hospital Trueta

Projectes iniciats

Projectes iniciats

Els serveis de Neurologia, Radiologia i Anestesiologia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta han ampliat, des de l’1 d’octubre, l’horari

d’atenció a pacients que han patit un ictus isquèmic agut amb oclusió arterial de gran vas per un trombe amb tractaments de teràpia

endovascular (trombectomies mecàniques). L’horari ha passat de 12 h diàries, cada dia de l’any, a donar una cobertura de 24 hores els 365 

dies de l’any. L’ampliació de la cartera de serveis amb l’assoliment d’aquest tipus de procediments fa que el Trueta, el centre de referència

d’ictus a la Regió Sanitària de Girona, pugui assumir actualment qualsevol patologia isquèmica cerebral a qualsevol hora pels ciutadans de la 

Regió i pels visitants. Aquest procediment consisteix en la introducció d’un catèter en una artèria del pacient per arribar fins al coàgul que 

l’obstrueix –i que ha produït l’ictus– i poder-lo extreure i ha demostrat ser la tècnica més eficaç en el tractament de l’infart cerebral. 

Creació del Servei territorial d’al·lèrgies

El Servei Territorial d’Al·lèrgies es va constituir el 2021 partint de la unificació del servei d’Al·lergologia dels Hospitals Trueta i Santa Caterina 

que s’havia produït el juny de 2020. L’objectiu principal és garantir que l’assistència sanitària dels pacients amb malalties al·lèrgiques sigui 

integral i adequada a les seves necessitats. La unificació en un servei de referència territorial permet concentrar tota l’atenció i posar en valor 

tots els avantatges que comporta la formació d’un servei amb més professionals i més potent.  Està ubicat en dos espais físics diferenciats: 

el centre d’Especialitats Güell, on s’ubiquen les consultes externes, i l’Hospital de Dia de l’Hospital Santa Caterina, gràcies a les obres 

d’ampliació executades en aquestes instal·lacions. 



/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

Annex

Nombre total de 
recursos d'atenció 

primària: EAP, 
CAP, CUAP i CL

1.616
Atenció primària 
*veure annex
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