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/Presentació
Després d’un 2020 caracteritzat per l’esclat de la pandèmia, la Memòria 2021 reflecteix la capacitat adaptativa i
innovadora del sistema per fer front a les necessitats de salut de la ciutadania. Un any marcat pel repte de recuperar
l’activitat no COVID i compaginar la gestió de la COVID.

Durant l’any 2021, el sistema sanitari s’ha transformat i enfortit per adaptar-se a les necessitats COVID i no COVID. Es
despleguen accions en diferents àmbits assistencials per mantenir l’activitat, recuperar-ne la pendent i donar resposta a
la pandèmia. Algunes d’aquestes actuacions han estat la inauguració de La Casa de Sofia, el desplegament dels
Equips GUIA, el pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, entre d’altres.

Un any més, es visualitza la capacitat d’adaptació, compromís, equitat, qualitat, accessibilitat i responsabilitat de totes
les persones que formen part del sistema sanitari, que vetllen per garantir l’atenció sanitària dels ciutadans.

Gemma Valeta
Gerent de l’Àmbit Metropolità Sud. Regió Sanitària de Barcelona
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Introducció Abast territorial

Habitants

1.376.710
Regió 18%

% respecte el total
de Catalunya

Superficie (Km2)

1.209,7
Regió 3,8%

% respecte el total
de Catalunya

Densitat de població (hab./km2)

1.138
Regió 477%

% respecte la mitjana
de Catalunya

Municipis

72
Regió 7,5%

% respecte el total
de Catalunya
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Distribució de recursos

Mapa territorial de la Regió Sanitària
Barcelona i de l’Àmbit Metropolità Sud

Introducció

3
Sectors sanitaris

61
Àrea Bàsica de Salut
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Organització administrativa

Total Sector Sanitari Alt Penedès i Garraf

Introducció

11
Àrea Bàsica de Salut

36
Municipis

Àrea de Gestió Assistencial Garraf

7
Municipis

Canyelles
Cubelles
Cunit
Olivella
Sitges
Sant Pere de Ribes i Vilanova i
la Geltrú i Castellet i la Gornal
(nuclis Costa- Cunit-Castellet i
Els Rosers)

Àrea de Gestió Assistencial Alt Penedès

4
Àrea Bàsica de Salut

Avinyonet del Penedès
Les Cabanyes
Cabrera d’Anoia
Castellet i la Gornal
Castellví de la Marca
Font-rubí
La Granada
Mediona
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Pacs del Penedès
Pla del Penedès
Pontons
Puigdàlber
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Martí Sarroca
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Quintí de Mediona
Sant Sadurní d'Anoia
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida i els Monjos
Subirats
Torrelavit
Torrelles de Foix
Vilafranca del Penedès i Vilobí
del Penedès
Piera (nucli de La Fortesa)
Querol (nuclis de Bonany i
Valldosera)
L'Arboç (nucli Can Vies)
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Introducció Organització administrativa

Total Sector Sanitari Baix
Llobregat Centre-Litoral i
l’Hospitalet

43
Àrea Bàsica de Salut

22
Municipis

Àrea de Gestió Assistencial
Baix Llobregat Centre –
Fontsanta – L’Hospitalet
Nord

19
Àrea Bàsica de Salut

Cervelló
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat
Molins de Rei
El Papiol
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Vallirana
La Palma de Cervelló

Àrea de Gestió Assistencial
L’Hospitalet Sud – El Prat 
de Llobregat

10
Àrea Bàsica de Salut

L’Hospitalet de Llobregat
El Prat de Llobregat

Àrea de Gestió Assistencial
Baix Llobregat Litoral –
Viladecans

8
Àrea Bàsica de Salut

Begues
Castelldefels
Gavà
Sant Climent de Llobregat
Viladecans

Àrea de Gestió Assistencial
Baix Llobregat Litoral –
Sant Boi

6
Àrea Bàsica de Salut

Sant Boi de Llobregat
Santa Coloma de Cervelló
Sant Vicenç dels Horts
Torrelles de Llobregat
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Introducció Organització administrativa

Total Sector Sanitari Baix
Llobregat Nord

7
Àrea Bàsica de Salut

14
Municipis

Àrea de Gestió Assistencial
Baix Llobregat Nord

7
Àrea Bàsica de Salut

Abrera
Esparreguera
Collbató
El Bruc
Castellví de Rosanes
Gelida
Masquefa
Martorell
Olesa de Montserrat
Pallejà
Sant Andreu de la Barca
Sant Esteve Sesrovires
Sant Llorenç d’Hortons
nuclis de Castellbisbal
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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.



11Informació 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.
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Centres de salut

Regions sanitàries

Informació SISCAT

Catalunya

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

350
Total centres i equips de salut

179
Atenció primària

10
Atenció hospitalària

65
Atenció
sociosanitària

65
Salut mental i 
addiccions

31
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

10.827.160
Visites

Recursos

61
EAP 

70
CAP

42
CL

6
CUAP

Consultar l’annex al final del document

Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre
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Visites segons dispositiu

Segons dispositiu

5.204.440
Al centre

2.808.105
Per telèfon

300.244
A domicili

2.514.948
TIC (atenció bidireccional a través de correus electrònics, La 
Meva Salut, etc.)

Atenció primària

Informació SISCAT
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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. Altres malalties respiratòries de vies altes

5. Febre d'origen desconegut

Atenció primària

Informació SISCAT

Els cinc principals diagnòstics en els majors de 15 
anys

1. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

2. Hipertensió essencial

3. Diabetis mellitus sense menció de complicacions

4. Altres trastorns nutricionals, endocrins i metabòlics

5. Altres malalties del teixit connectiu
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Atenció hospitalària Centres i visites

Recursos

10
Hospitals

Visites

150.797
Altes d’hospitalitzacions convencionals, domiciliàries i 

de cirurgies majors ambulatòries

Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre
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Activitat

Sessions hospital de dia

180.577
Sessions

Proves diagnòstiques

128.596
Proves

Trasplantaments

190
Trasplantaments

Donacions

65
Donants cadàvers reals

28
Donants vius

Atenció hospitalària

Informació SISCAT
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Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics

1. Procediments quirúrgics d’òrbita i ull

2. Infeccions i inflamacions pulmonars

3. Part

4. Insuficiència cardíaca

5. Infeccions de ronyó i tracte urinari

Atenció hospitalària

Informació SISCAT
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Atenció sociosanitària Centres i visites

Recursos

15
Centres sociosanitaris
d'internament

14
Hospitals de dia

13
Equips de suport
UFISS

23
Equips de suport PADES 
(incluen ETODA)

Episodis

14.857
Episodis
hospitalaris

14.262
Episodis
ambulatoris

Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

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. Infeccions víriques

2. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

3. Malaltia cerebrovascular aguda

4. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva

5. Fractura de coll de fèmur (maluc)

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat
ambulatòria

1. Fractura de coll de fèmur (maluc)

2. Malaltia cerebrovascular aguda

3. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

4. Infeccions víriques

5. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva

Informació SISCAT
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Atenció a la salut mental i addiccions Centres i visites

Recursos

8
Hospitals

23
Centres de salut
mental

12
Hospitals de dia

9
CAS

12
Serveis rehabilitació

comunitària

1
Unitats hospitalàries
desintoxicació

Atencions

5.855
Atencions

hospitalàries

310.390
Atencions
ambulatòries

47.700
Atencions a les 
drogodependències

Consultar l’annex al final del document

Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre
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Activitat hospitalària

Contactes

3.469

Unitats d’aguts d’hospitals psiquiàtrics

883

Unitats de subaguts d’hospitals psiquiàtrics

1.503

Hospitals generals

Els cinc principals diagnòstics

Atenció a la salut mental i addiccions

Informació SISCAT

1. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

2. Trastorns de l'estat d'ànim

3. Trastorns relacionats amb altres drogues

4. Trastorns relacionats amb l'alcohol

5. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics
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Activitat ambulatòria

104.835
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. Trastorns d'adaptació

4. Trastorns d'ansietat

5. Retards del desenvolupament

205.555
Adults

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

Atenció a la salut mental i addiccions

Informació SISCAT
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Atenció continuada i urgent Centres i visites

Recursos

16
CAC

6
CUAP

9
Serveis hospitalaris

230
Unitats assistencials
del SEM

Atencions

285.435
Visites a l’atenció
continuada

1.095.963
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

Regions sanitàries

Informació SISCAT

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre
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Trasllats i principals diagnòstics

202.436
Trasllat urgents

Els cinc principals diagnòstics en 
menors de 15 anys

1. Altres infeccions respiratòries de vies altes

2. Febre d'origen desconegut

3. Lesió superficial, contusió

4. Altres malalties respiratòries de vies altes

5. Nàusees i vòmits

Atenció continuada i urgent 

Informació SISCAT

Els cinc principals diagnòstics en 
majors de 15 anys

1. Altres infeccions respiratòries de vies altes

2. Espondilosi, trastorns del disc intervertebral i 

altres trastorns d'esquena

3. Altres lesions i afeccions degudes a causes 

externes

4. Immunitzacions i cribratges de malalties

infeccioses

5. Altres malalties del teixit connectiu
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Atenció farmacèutica i altres activitats Atenció farmacèutica

Receptes i aportacions

25.997.132
Receptes dispensades

27,89
Receptes per usuari

320.299.639 €
Aportació del CatSalut

324,06 €
Aportació per usuari

Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA)

233.140.483 €
Despesa CatSalut en MHDA

Informació SISCAT
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Ortoprotètics i rehabilitació

18.106
Articles ortroprotètics liquidats

32.329
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

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

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.



29

Relació no presencial i eines digitals Relació no presencial

061

864.775
Consultes rebudes al 061 Salut Respon
Àmbit Metropolità Sud

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'aplicació.

Descàrregues certificats: Certificat de vacunació, certificat negatiu 
i certificat de recuperació.

* Dades totals de Catalunya.

Activitat CatSalut
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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

Relació no presencial i eines digitals Relació no presencial

Activitat CatSalut

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*

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.

Relació no presencial i eines digitals

Activitat CatSalut
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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*

112
Sol·licituds d’informació
Àmbit Metropolità Sud

7.783
Reclamacions i altres
expedients gestionats
Àmbit Metropolità Sud

 

Activitat CatSalut

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

95
Àmbit Metropolità Sud

+ 8.200
A totes les regions sanitàries

Notes de premsa

23
Àmbit Metropolità Sud

335
A totes les regions sanitàries

Vídeos produïts

0
Àmbit Metropolità Sud

40
A totes les regions sanitàries

Aparicions a mitjans

245
Àmbit Metropolità Sud

12.855
A totes les regions sanitàries

Informem la ciutadania i els professionals

Activitat CatSalut
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Aparicions a mitjans en imatges

Salut activa els mòduls de reforç
per a la primària

L’Hospitalet de Sant Boi passarà
a ser el de referencia per als
veïns de Cervelló, Corbera. La 
Palma i Vallirana

Catalunya té una immunització
del 81% i desmunta els
vacunòdroms

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

Activitat CatSalut

El nou edifici annex al Moisès
Broggi entra en funcionament
amb 56 nous llits de critics
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Activitat jurídica i parlamentària

Activitat jurídica*

196
Preparació i assessorament en convenis 
Catalunya

706
Redacció de dictàmens i informes 
Catalunya

205
Expedients judicials iniciats 
Catalunya

5
Instruccions i normativa 
Catalunya

Iniciatives parlamentàries

22
Àmbit Metropolità Sud

Activitat CatSalut

* Dades totals de Catalunya.
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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.

Activitat CatSalut
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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.

Activitat CatSalut
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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.

Activitat CatSalut
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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

Activitat amb les organitzacions del SISCAT

Activitat CatSalut

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

8.921 M€
Despesa realitzada
Regió Sanitària Barcelona

1.744,41 €
Despesa per habitant
Catalunya

Despesa segons la classificació funcional*

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.
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Informació econòmica

Recursos econòmics

Despesa segons la classificació econòmica*

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.

Despesa per habitant
Catalunya

1.744,41 €

8.921 M€

Despesa

Despesa realitzada
Regió Sanitària Barcelona
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Obres acabades i en curs

22
Obres acabades

6
Obres en curs

7
Obres en projecte

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

Regions sanitàries

Recursos econòmics

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre
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Obres acabades

CAP Sant Esteve Sesrovires (construcció)

Consultori Moja, Olèrdola (construcció)

Espai Hospitalari Polivalent de l’Hospital de Bellvitge (construcció)

Espai Hospitalari Polivalent de l’Hospital Moisès Broggi (construcció)

Mòdul CAP Amadeu Torner, L’Hospitalet de Llobregat (construcció)

Mòdul CAP Pou Torres, Begues (construcció)

Mòdul CAP Cunit (construcció)

Mòdul CAP Abrera (construcció)

Mòdul CAP Lluis Millet (construcció)

Mòdul CAP Pallejà (construcció)

Mòdul CAP La Gavarra, Cornellà de Llobregat (construcció)

Mòdul CAP Olesa (construcció)

Mòdul Ramona Via, El Prat de Llobregat  (construcció)

Obres acabades i en curs

Recursos econòmics

Mòdul Can Bou , Castelldefels (construcció)

Mòdul CAP Sitges (construcció)

Mòdul CAP Sant Joan, Vilanova i la Geltrú (construcció)

Mòdul CAP La Florida, L'Hospitalet de Llobregat (construcció)

Mòdul CAP Sant Just, Sant Just Desvern (construcció)

Mòdul CAP Sant Andreu de la Barca (construcció)

Mòdul CAP La Granja,  Molins de Rei (construcció)

Mòdul CAP Dr. Bartomeu Fabré Anglada, Gavà (construcció)

Mòdul CAP Vilafranca Nord (construcció)
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Obres en curs

Consultori El Papiol (construcció)

Consultori de l'Almeda de Cornellà de Llobregat (ampliació)

CAP Roquetes de Sant Pere de Ribes (ampliació)

Hospital de Viladecans (ampliació)

Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell (Pla director 2020-2026) 

ICO a l’Hospital Duran i Reynals

Obres acabades i en curs

Recursos econòmics

Obres en projecte

CAP Castelldefels-3 (en licitació encara no adjudicat)

CAP Gavà-3 (en licitació encara no adjudicat)

Consultori de la Palma de Cervelló

CAP La Florida Sud de l’Hospitalet de Llobregat

(adequació del local)

Hospital de Bellvitge

(Unitats d’hospitalització, remodelació de les plantes 1 i 3)

Hospital Duran i Reynals

(Pla director d’inversions de l’ICO 2021-2023; hospital de dia, 

braquiteràpia, etc.)

Hospital Residència Sant Camil, Sant Pere de Ribes

(actuacions diverses) 
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Millorant els espais sanitaris Recull d’obres acabades i en curs

1ªFase CAP Roquetes - Sant 
Pere de Ribes

Consultori Local Moja 
-Olèrdola

Unitat d'Ictus - Hospital 
Moisés Broggi - Sant Joan 
Despí

–

Recursos econòmics
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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
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.

La Casa de Sofia

Es posa en marxa La Casa de Sofia, el primer centre d’atenció a infants en situació de necessitats complexes d’atenció i/o de malaltia avançada de 

l’estat espanyol. Aquest dispositiu està promogut pel CatSalut i el Pla director sociosanitari i desenvolupat per l’Hospital Sant Joan de Déu en 

col·laboració amb l’Hospital Vall d’Hebron i el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. Els nens i nenes amb malalties minoritàries d’arreu de 

Catalunya són els principals usuaris de les instal·lacions. El principal objectiu és evitar l’ingrés a l’hospital d’aguts quan no sigui necessari, endarrerint

al màxim una possible hospitalització de llarga durada, a través d’un abordatge clínic i organitzatiu que permeti assolir l’estabilitat clínica o la millora

funcional necessària. També està pensat per després d’un ingrés hospitalari, a través d’una planificació i un suport a l’alta que eviti noves situacions

de risc d’ingrés, per tal que el pacient torni al seu domicili amb una funcionalitat i un suport òptims.

Punts de vacunació de la COVID-19

Un dels grans reptes d’aquest 2021 ha estat la vacunació de la COVID-19 i assolir la immunitat del grup amb el mínim temps possible. Per 

tal d’aconseguir aquest objectiu i garantir una vacunació de proximitat per la ciutadania, s’han habilitat espais específics amb la col·laboració

dels diferents ajuntaments del territori. La Fira de Cornellà ha estat un dels punts de vacunació massius repartits per Catalunya on s’han

administrat 400.917 dosis. A més, al llarg d’aquest any s’han adaptat altres punts en diferents municipis com Cornellà, l’Hospitalet de 

Llobregat, Martorell, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Castelldefels, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, administrant fins a 

1.650.145 dosis. 

Projectes iniciats



Nous espais hospitalaris polivalents

L’atenció hospitalària millora els recursos del territori, posant en marxa dos edificis polivalents annexos a l’Hospital Universitari de Bellvitge i 

del Complex Hospitalari Moisès Broggi. Aquests equipaments s’han construït amb l’objectiu d’afrontar la pandèmia de la Covid-19 i establir

plans d’actuació per donar resposta a altres necessitats assistencials. D’aquesta manera, l’edifici Delta de Bellvitge amplia la capacitat de les 

urgències per COVID-19, dota de més capacitat al centre i millora i amplia l’àrea del malalt crític. Per la seva part, l’edifici polivalent de 

l’Hospital de Sant Joan Despí presenta un circuit COVID i no COVID, que es manté en tot el disseny dels fluxos de pacients, en els materials i 

en la feina dels professionals.

Desplegament Equips Guia PAICSAMAEC

Es desplega el programa PAICSAMAEC, en coordinació amb el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions i el 

Pla Director de Salut Mental i Addiccions. L’objectiu del projecte és aconseguir una atenció més eficaç de tots els agents implicats en l’àmbit

de la salut mental en els casos d’elevada complexitat clínica, judicial, educativa, ètica i social, en termes de prevenció, assistència, benestar, 

rehabilitació i integració a la societat de les persones amb aquest tipus de trastorn i a les seves famílies. Al llarg d’aquest any, es prioritza la 

prevenció i la detecció precoç, amb el desplegament de recursos per a l’atenció a la població adolescent i joves amb trastorns de Salut

Mental i addiccions, amb conducta disruptiva i impacte social, mitjançant la creació d’equips territorials anomenats Equip Comunitari

d’Atenció Intensiva a la Complexitat (GUIA). A la regió, s’han configurat els diferents equips i s’ha iniciat el procés de constitució dels òrgans

de govern i lideratge necessaris, per tal d’integrar a tots els departaments implicats en el projecte i optimitzar l’abordatge i resolució dels

casos d’elevada complexitat.

52

Projectes iniciats

Projectes iniciats
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Enfortint i transformant l’Atenció Primària

El Pla d’enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària ajuda a potenciar i a donar resposta a les noves necessitats de la població

accentuades amb la COVID-19. Amb aquesta finalitat, s’ha iniciat la fase de transformació d’aquest programa amb l’objectiu d’actuar sobre el 

procés assistencial, per tal de millorar els resultats en salut dels pacients i garantir una entrada àgil, una resposta adequada i resolutiva, i un 

accés equitatiu i correcte a la prestació. Tot això, seguint una estratègia basada en l’accessibilitat, la resolució, l’experiència ciutadana, el clima 

laboral i la transversalitat. En aquest marc, s’ha començat amb la incorporació de nous rols professionals, com el nutricionista o el referent de 

benestar emocional i salut comunitària. Aquest últim professional sanitari desenvolupa tasques de promoció i prevenció en salut emocional, 

adreçades als col·lectius que més ho necessiten.

Gestió de fluxos entre l’atenció primària i comunitària i l’atenció intermèdia

A la regió sanitària, es desplega el projecte pilot de la gestió de fluxos entre l’atenció primària i comunitària i els dispositius d’ingrés d’atenció

intermèdia. El Baix Llobregat Centre-Fontsanta i l’Hospitalet Nord, posen en marxa aquesta iniciativa amb l’objectiu de facilitar la transferència

excel·lent dels pacients amb perfil crònic complex (PCC) o amb malaltia crònica avançada (MACA) en situació de crisi des de l’Atenció Primària

i Comunitària als dispositius d’ingrés d’Atenció Intermèdia, garantint una atenció clínica adequada, que no requereixi tecnologia específica 

d’hospital d’aguts. A més, pretén disminuir les derivacions a urgències hospitalàries de pacients que es poden beneficiar d’un ingrés a un 

dispositiu de l’atenció intermèdia, vol millorar la coordinació i el treball en col·laboració entre aquestes dues línies, i garantir la seguretat i 

qualitat de les transicions.

Projectes iniciats

Projectes iniciats
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L’Experiència del pacient, nou paradigma en l’atenció sanitària

S’impulsa un model de salut centrat en el pacient (patient centricity), on el pacient és apoderat i s’involucra en el procés assistencial i en la 

presa de decisions clíniques. El Mapa de Bones Pràctiques en millora de l’Experiència de Pacients, permet elaborar una base de dades

dinàmica d’iniciatives i projectes identificats en diversos àmbits com els canals de comunicació, la informació clínica, l’accessibilitat, la 

coordinació i continuïtat, els espais i circuits físics, el suport emocional i la participació ciutadana. D’aquesta manera permet consultar i 

replicar les bones pràctiques del territori per parts dels agents interessats del Servei Català de la Salut i de la ciutadania. Alhora serveix per 

crear una xarxa i una comunitat dinamitzadora sobre l’experiència del pacient en el territori català amb l’objectiu de fer difusió i potenciar 

aquest concepte. Finalment, permet proposar estratègies que contribueixin a la integració de les pràctiques existents a partir de les bones

pràctiques trobades.

Millores en la xarxa d’infraestructures

Pel que fa als projectes de millora i consolidació de la xarxa d’infraestructures del territori, es finalitzen les obres de l’ampliació i reforma del 

Servei d’Urgències de l’Hospital Residencial Sant Camil, un projecte al qual s’ha destinat una inversió de prop d’1 milió d’euros. Al llard del 

2021, també finalitzen les obres de construcció del nou consultori local de Moja a Olèrdola i del nou CAP de Sant Esteve Sesrovires. A més, 

s’han instal·lat 18 mòduls de suport annexos als CAP per a la realització de proves PCR i l’atenció de pacients amb patologies respiratòries.

Projectes iniciats

Projectes iniciats
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Comissions territorials de coordinació de centres residencials

Durant el 2021, al sector sanitari Baix Llobregat Centre – Fontsanta, s’han creat 3 comissions territorials de coordinació integrada de centres 

residencials per fer front als reptes de l’atenció en aquests dispositius. Concretament, es tracta de dues comissions de centres de gent gran i una 

comissió de centres d’atenció a persones amb discapacitat i salut mental. És un exemple de col·laboració interdepartamental, atès que hi 

participen directors i RHS de tots els centres residencials; professionals referents de l’atenció primària; professionals referents de l’atenció

intermèdia i d’atenció especialitzada; Salut pública; Departament de Drets Socials; Delegada de residències; i professionals del CatSalut de la 

Regió Sanitària. En les reunions es realitzen presentacions d’actualitzacions de protocols/circuits, revisions de circuits/coordinació, presentació de 

programes territorials, píndoles formatives. És un espai de trobada i coordinació entre diferents àmbits i departaments que està sent molt ben 

valorat pels professionals.

Projectes iniciats

Projectes iniciats
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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

1.616
Atenció primària
*veure annex

Nombre total de 
recursos d'atenció

primària: EAP, 
CAP, CUAP i CL
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