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Presentació i descripció 
 

El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) és un ens públic constituït per la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, adscrit funcionalment al 
Servei Català de la Salut (CatSalut). El CSB exerceix les funcions que la Llei 
d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) atribueix a les regions sanitàries, 
d’acord amb el que preveu la Disposició addicional primera del Decret 10/2013, de 
3 de gener. Això significa que, si bé el territori de la ciutat de Barcelona ha passat 
a integrar-se en l’àmbit de l’RSB, l’ens que exercia les funcions de regió sanitària 
en aquest àmbit, el CSB, continua exercint-les en el marc de l’RSB. D’aquesta 
manera es compatibilitza l’existència del CSB i el respecte a la Carta Municipal de 
Barcelona amb la incorporació del CSB al projecte RSB. 
 
 
Figura 1. Estructura del CSB, 2015 

 

 
  

1.1. 
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Figura 2. Organigrama, RSB- CSB 2015 
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Estructura territorial 
 
El 2013 es va aprovar el Decret 10/2013, de delimitació de les regions sanitàries i 
dels sectors sanitaris del Servei Català de la salut. El CSB s’estructura en 10 
sectors sanitaris que corresponen als 10 districtes municipals, i en 4 àrees 
integrals de salut (AIS), des del punt de vista de la gestió. 
 
 
Figura 3. Àrees integrals de salut, CSB  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les AIS són àmbits territorials delimitats a partir dels fluxos entre l’atenció 
especialitzada i l’atenció primària, i reflecteixen el comportament dels ciutadans en 
la utilització dels serveis sanitaris. Les AIS són, alhora, el marc en què les entitats 
proveïdores que presten serveis sanitaris constitueixen un espai conjunt de 
coordinació i gestió compartida.  
 
La missió comuna de les entitats proveïdores que configuren l’AIS és oferir una 
atenció integral de salut a la població, mitjançant la coordinació efectiva de les 
entitats de salut i els seus professionals amb criteris de qualitat, eficiència i 
sostenibilitat.   
 
Organitzativament s’estructuren d’acord amb un Comitè de l’AIS (CAIS), que és 
l’òrgan de màxima responsabilitat del territori, on estan representats els directius 
de les entitats proveïdores i és presidit pel gerent del CSB. Des del CAIS es 
proposen les línies estratègiques de treball i es fa un seguiment del seu 
desplegament. Les línies estratègiques són operativitzades per la Comissió 
Permanent, que és la responsable executiva del CAIS i dinamitza el funcionament 
dels diferents comitès operatius o grups clínics que és des d’on, de manera 
interdisciplinària, es coordinen els dispositius assistencials, es desenvolupa la 
gestió clínica conjunta i l’homogeneïtzació de la praxi clínica a través d’objectius 
concrets (acords de derivació, revisió de protocols, revisió de vies 
farmacoterapèutiques, formació i investigació conjunta...).  

Barcelona Nord 

Barcelona  
Esquerra 

Barcelona Dreta 

Barcelona Litoral Mar 
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Figura 4. Organització de les AIS del CSB 
 
 
  

COMITÈS OPERATIUS

COMISSIÓ PERMANENT

COMITÈ DE l’ÀREA INTEGRAL DE SALUT (CAIS) 

 Responsable màxim del territori; presideix el gerent del CSB. 
 Proposa decisions estratègiques. 
 Aprova les principals línies de treball i en fa el seguiment. 

 Operativitza les decisions estratègiques del CAIS i eleva propostes;  presideix el 
director de sector corresponent. 

 Dinamitza els comitès operatius i en proposa els professionals. 
 Fa el seguiment de les decisions i les accions dels comitès operatius. 
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Territori i població 
 
El Consorci Sanitari de Barcelona concentra al voltant del 22% de la població de 
Catalunya. Té una superfície de 101 km2 i una població d’1.670.785 habitants, 
segons el Registre central de persones assegurades (RCA) de 2015. Això suposa 
una densitat de població de 16.485 habitants per km2 (taula 1). 
 
 
Taula 1. Dades sociodemogràfiques, CSB 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Font: RCA de 2015  **Font: IdesCat 

 
 
A la taula 2 es mostra l’evolució de la població per AIS de Barcelona. 
 
Taula 2. Evolució de la població per AIS, CSB 2014-2015 

AIS 
Població 

2014 2015 
% variació 
2014-2015 

Barcelona Dreta 407.902 404.672 -0,8 

Barcelona Litoral Mar 317.653 312.395 -1,7 

Barcelona Esquerra 524.395 520.581 -0,7 

Barcelona Nord 436.909 433.137 -0,9 

Total CSB 1.686.859 1.670.785 -1,0 

Font: RCA de 2015. 
 
 
 
A les taules següents es presenta la distribució de la població de la ciutat de 
Barcelona per edat i sexe. 
 
Taula 3. Estructura per grups d’edat i sexe, CSB 2015 

Anys Homes Dones Total % 

<15 108.858 102.838 211.696 12,7 

15-44 331.738 327.663 659.401 39,5 

45-64 209.899 231.406 441.305 26,4 

>65 143.589 214.794 358.383 21,4 

Total CSB 794.084 876.701 1.670.785   

Font: RCA de 2015 
 

 
  

Dades estructurals Definició/paràmetre 

Població* 1.670.785 

Extensió** 101,35  km2 

Densitat de població 16.485  h./km2 

1.2. 
El CSB té una 
població d’1.670.785 
habitants 
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Taula 4. Estructura per grups d’edat i sexe per AIS, CSB 2015 

AIS 
Homes Dones 

<15 a. 15-44 a. 
45-64 

a. 
>65 a. Total <15 a. 15-44 a. 

45-64 
a. 

>65 a. Total 

Barcelona Dreta 24.113 76.949 50.355 35.712 187.129 22.617 80.499 58.026 56.401 217.543 

Barcelona Litoral Mar 21.783 71.970 40.313 22.665 156.731 20.433 63.499 39.160 32.572 155.664 

Barcelona Esquerra 32.513 100.406 65.195 45.712 243.826 30.783 101.961 75.314 68.697 276.755 

Barcelona Nord 30.449 82.413 54.036 39.500 206.398 29.005 81.704 58.906 57.124 226.739 

Barcelona Dreta 24.113 76.949 50.355 35.712 187.129 22.617 80.499 58.026 56.401 217.543 

Font: RCA de 2015 
 

És ben sabut que la població en general, la de Catalunya i en aquest cas la de 
Barcelona, presenta uns indicadors vitals i l’envelliment favorables, la qual cosa 
ens situa en una realitat on predomina la patologia crònica, i cada cop més la 
patologia crònica complexa. 
 
Quan es categoritza la població segons nivells de risc, en funció de les patologies 
de grups de morbiditat ajustats (GMA), es posa de manifest que en un 52,7% de la 
població no s’aprecia cap risc de malaltia i del 47,3% de la població amb risc, un 
5,2% presenta un risc alt, 14,9% moderat i un 27% baix. En l’anàlisi territorial, les 
xifres presenten oscil·lacions, on destaquen els districtes amb un risc alt superior 
al global de la ciutat, com Nou Barris i Horta-Guinardó, i altres que estan per sota, 
Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts...entre d’altres (figura 5). 
 
Figura 5. Valoració del risc de morbiditat en funció dels GMA per districtes, 
CSB 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Mòduls per al seguiment d’indicadors de qualitat MSIQ 2015. Divisió d'Anàlisi de Demanda i 
d’activitat. CatSalut. Departament de Salut. 
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Balanç del Pla de salut 2011-2015 
 
Cronicitat  
 
§ En aquest període de temps, s’han dissenyat, consensuat presentat i 

implementat al 100% del territori les rutes proposades: insuficiència cardíaca 
congestiva (ICC), malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), diabetis i 
depressió.  
L’any 2015 s’han estat elaborant i consensuat les rutes de la demència i de la 
malaltia renal crònica (MRC), i en algun territori s’ha iniciat el procés 
d’implementació. Respecte de la ruta de la demència, a Barcelona Ciutat s’ha 
elaborat el document en un 88% del territori i a l’Àmbit Metropolità (AM) en un 
100%; cal destacar que en aquest territori en  un  50% ja estan implementades 
i un 25% en fase d’implementació .  

§ El Programa pacient expert ha assolit la participació de 2.600 pacients. Els 
principals temes tractats en referencia a patologies cròniques han estat els 
següents: insuficiència cardíaca, diabetis mellitus, MPOC, fibromiàlgia i 
deshabituació tabàquica. També s’ha obert la nova línia de cuidadors experts 
que va adreçada a aquelles persones que es fan càrrec de pacients crònics 
complexos, pacients amb demències, i pacients amb danys cerebrals. A més, 
també s’han tractat temes referents a noves patologies com Chagas, obesitat, 
depressió i càncer de mama. 

 
El  61,5% de les àrees bàsiques de salut (ABS) de l’RSB ha participat en 
aquest Programa.  

§ S’ha potenciat l’atenció primària com a nucli i gestor del procés assistencial. 
Des de les ABS del territori s’han desenvolupat diferents actuacions, com ara 
l’impuls de l’atenció domiciliària integrada (83%), programes específics 
d’atenció als pacients crònics complexos i dels malats crònics en situació 
avançada (70%) i diferents iniciatives de suport a l’atenció sanitària en 
institucions residencials (80%). 

 
§ S’han desplegat models alternatius a l’hospitalització d’aguts: dispositius 

d’atenció en fase subaguda/ postaguda, hospitals de dia avaluadors i/o 
terapèutics, equips experts en cronicitat de suport i circuits específics per a 
pacients crònics complexos (PCC) en malalts mentals. 

 
 Unitats de subaguts Altes contractades 

AM Nord 7 1.909 
AM Sud 5 1.059 
Barcelona Ciutat 6 2.272 

Total RSB 18 5.240 

Font: Direcció de Compra i Avaluació de l’RSB. 
 

Font:  Balanç del Pla d’objectius 2014: percentatge a nivell territorial. 
 
  

Unitats 
subaguts/postaguts 

Hospitals de dia 
Equips de suport en 

cronicitat 

61% 80% 70% 

2.1. 
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§ S’ha definit la ruta assistencial per a la cronicitat complexa a tota l’RSB. El 
73% de les persones identificades com a malalts crònics en situació avançada 
(MACA) i el 65% dels PCC disposen del Pla d’intervenció individualitzat i 
compartit (PIIC). 

 

Rutes assistencials de la cronicitat % 

Pactes territorials d’identificació de PCC i MACA 100 

Garanties 7x 24 100 

Circuits alternatius a urgències en cas d’aguditzacions 100 

Atenció a les transicions 100 

Circuits d’admissió als hospitals per a PCC i MACA 67 

Model de col·laboració de serveis socials i sanitaris 22 
Font: Balanç del Pla d’objectius 2014.  
Programa avaluació PPAc 2011-2014. 
 

 
 

MACA 
% MACA amb 

PIIC 
PCC 

% PCC amb 
PIIC 

AM 9.669 75,86% 42.018 67,26% 
Barcelona 
Ciutat 

5.209 66,62% 25.804 60,85% 

RSB 14.878 72,62% 67.822 64,82% 
Font:  Balanç del Pla d’objectius 2014. 

 
 
Resolució  
 
Millorar la resolució en els àmbits de relació més freqüent entre l’atenció 
primària i l’atenció especialitzada 
 
§ Models d’atenció en oftalmologia, dermatologia i aparell locomotor; han 

arribat a difondre’s a la major part del territori previst.  

En el cas d’oftalmologia, l’extensió del model és del  88% de l’RSB (80% a 
Barcelona Ciutat i 91% a l’AM).  
Pel que fa al model d’atenció a l’aparell locomotor, s’ha estès al 99% de 
l’RSB.  
S’ha desplegat el model de dermatologia en el 86% de l’RSB (100% AM i 
73% a Barcelona Ciutat).  
 

§ Model de suport de salut mental a l’atenció primària; la implementació a 
l’RSB  per part del CSMA és del 90%, tant a Barcelona Ciutat com a l’AM, i per 
part del CSMIJ és del 70% del territori (70% Barcelona Ciutat i 75% AM). 

§ Impuls a les noves tecnologies per compartir informació i facilitar la relació 
entre nivells; cal destacar durant aquest període el desplegament de les 
experiències en teledermatologia en els territoris següents de l’RSB: Baix 
Llobregat Nord, Baix Montseny, Baix Vallès, Barcelonès Nord i Baix Maresme, 
Garraf, Vallès Occidental Est, Barcelona Dreta i Barcelona Esquerra i 
Barcelona Litoral Mar.  
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Ordenar territorialment la cartera de serveis segons nivells de complexitat 
 
Cal destacar la forta vinculació al Projecte de reordenació de l’alta especialització 
a Catalunya, ja que els centres de l’RSB concentren bona part del recursos d’alta 
especialització de Catalunya. Així, el CatSalut ha publicat les corresponents 
instruccions per a la definició d’àrees i models assistencials, centres de referència, 
en alguns casos, organització de l’atenció urgent, i de fluxos de pacients en els 
següents àmbits assistencials: 
§ Angiologia i cirurgia vascular. 
§ Cirurgia de l’epilèpsia. 
§ Hipertensió pulmonar. 
§ Cirurgia cardíaca de cardiopaties congènites – edat pediàtrica i de l’adult. 
§ Cirurgia cardíaca adults. 
§ Oncologia d'alta especialització 

- Hematologia clínica i TMO (edat adulta). 
- Quimioteràpia de 3a. línia o posterior (excepte càncer de mama). 
- Sarcomes i tumors rars: Germinals presentació metastàtica o de 

mal/intermedi pronòstic, tumors neuroendocrins. 
- Oncologia pediàtrica 

o Oncologia mèdica i hematologia clínica. 
o Oncologia radioteràpica. 

- Radioteràpia terciària  
o Irradiació corporal total. 
o Ràdio cirurgia. 

- Cirurgia oncològica complexa: recte, estómac, pàncrees, esòfag 
metàstasis hepàtiques i neoplàsies malignes primàries de fetge, vesícula 
biliar i via biliar, neoplàsies malignes de bronqui, pulmó, pleura, tim i 
mediastí. Neoplàsies malignes i benignes del sistema nerviós central. 

- Tractament del melanoma metastàtic.  
- Tractament de tumors de cap i coll. 
- Neoplàsies malignes de glàndules salivars, orella mitjana, base del crani i 

tumors sinusals.  
- Carcinomatosi peritoneal (tractament radical). 

§ Reorganització de la guàrdies de cirurgia cardíaca i hemorràgia subaracnoïdal. 
§ Cirurgia ortopèdica i traumatologia. Revisió de pròtesis de genoll i maluc. 
§ Unitats de genètica i de laboratoris especialitzats de diagnòstic genètic de 

referència.  
§ Cirurgia pediàtrica. 
§ Model d'atenció a les malalties minoritàries (MM) a Catalunya. 
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Projecte Codi risc de suïcidi 

 
Com s’està implantant el Codi risc de suïcidi a l’RSB? 
 
Introducció 
 
A Catalunya, les xifres de mortalitat per suïcidi se situen per sota de la mitjana de 
la Unió Europea i de la resta de l’Estat espanyol. Amb tot, esdevé la tercera causa 
de mortalitat evitable en el nostre entorn i, des de fa més de cinc anys, supera la 
mortalitat causada per accidents de trànsit, per la significativa reducció del nombre 
d’accidents en aquest període. 
 
La mortalitat per suïcidi podria ser en gran part evitable i es disposa de prou 
evidència sobre l’existència d’intervencions sanitàries i de salut pública efectives 
per prevenir-la. Per aquest motiu, en la darrera dècada Catalunya ja va iniciar 
polítiques, accions i experiències territorials en aquesta direcció i prenent com a 
marc de referència l’estratègia de prevenció del suïcidi de l’OMS, SUPRE. The 
WHO worldwide iniciative for the prevention of suicide. Es van desenvolupar i 
avaluar dues experiències pilot: Dreta de l’Eixample i Sabadell.  
 
L’experiència de Barcelona es va iniciar l’any 2005 en col·laboració entre l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau i el Centre de Salut Mental de la Dreta de l’Eixample 
(Centre de Psicoteràpia de Barcelona). Actualment és un programa totalment 
consolidat i amb elevats nivells d’efectivitat i eficiència, de referència per a tots els 
serveis sanitaris del territori i per als altres agents i serveis socials. 
  
L’any 2007 es va endegar la segona experiència, a Sabadell, dirigida per la 
Corporació Sanitària Parc Taulí, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell. 
La novetat important d’aquesta segona experiència inclou accions específiques 
destinades als adolescents i la realització d’un estudi que ha permès conèixer la 
prevalença de la depressió en els joves de 14 a 16 anys. Ambdues experiències 
han estat reconegudes per la Comissió Europea com un exemple de bones 
pràctiques assistencials. 
 
El Departament de Salut va prioritzar en el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 la 
prevenció del suïcidi i la millora de l’atenció a patologies cròniques que en són un 
factor de risc, com ara és la depressió.  
 
En el nou Pla de salut de Catalunya 2016-2020, el Departament de Salut dóna 
més rellevància a aquestes polítiques preventives impulsant les actuacions 
relacionades amb el Codi risc de suïcidi (CRS). 
 
El CRS pretén contribuir a l’assoliment de tres objectius generals de salut claus i, 
per aquest motiu, se n’estableixen objectius específics operatius, que fan 
referència a la millora del procés assistencial per a les persones amb risc de 
suïcidi des de qualsevol punt del Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT): 
– Disminuir la mortalitat per suïcidi.  
– Augmentar la supervivència de la població atesa per conducta suïcida.  
– Prevenir la repetició de temptatives suïcides per part dels pacients d’alt 
risc atesos als serveis d’urgències. 
 
El CRS és un conjunt protocol·litzat d’actuacions assistencials i preventives 
adreçades a aquelles persones que en el moment de contactar i/o acudir al 
SISCAT presentin un risc important de suïcidi. 

2.2. 
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El CRS vol garantir la detecció precoç del risc alt de suïcidi, que implica inicialment 
la necessitat d’activar recursos adequats per garantir l’atenció urgent, en funció de 
la gravetat del cas. Un cop resolta l’atenció urgent, es preveu assegurar un 
seguiment preventiu proactiu de major o menor intensitat, en funció de l’estat de 
salut del pacient, especialment adreçat a reduir el risc de repetició de temptatives 
o intents de suïcidi (TS) en els 12 mesos posteriors a l’activació del CRS.  
S’ha considerat oportú aquest període de seguiment, tenint en compte la 
constatació existent que el risc de repetició de TS és molt elevat durant els primers 
dies i fins als 6 primers mesos i que, fins i tot, pot mantenir-se fins al cap d’un any 
després de la TS, aproximadament. 
 
L’estratègia assistencial ha de centrar-se a assegurar la vinculació als serveis 
sanitaris d’aquelles persones amb més risc, amb les quals, sovint, perden el 
contacte. Com que la majoria de les persones amb conductes suïcides pateixen 
trastorns mentals, assegurar-ne la continuïtat assistencial donarà l’oportunitat de 
fer accessible el tractament específic indicat en cada cas. Garantir la continuïtat de 
l’atenció sanitària en una etapa crítica de transició, com és el període postalta 
hospitalària, serà un aspecte essencial d’aquest recorregut assistencial, ja que el 
risc de repetició de temptatives de suïcidi és especialment alt en aquest període. 
 
La conducta suïcida no és una conducta aleatòria i ja des de les primeres 
descripcions científiques d'aquesta es va observar que fins a cert punt es podia 
predir, ja que es trobava associada a diversos factors socials, psicològics i 
biològics. Els factors de rics relacionats són els següents: 
 

– El gènere: la taxa de suïcidis consumats és més elevada en el sexe 
masculí. Per altra banda, quan el que s’estudia és la ideació suïcida o els 
intents de suïcidi, aquesta proporció s’inverteix, i són les dones les que 
apareixen com a més freqüents de dur a terme aquesta conducta. És per 
aquest motiu que es considera que els homes tenen un risc suïcida més 
alt.   

– L’edat: el nombre més elevat de defuncions es produeix en persones de 
45 a 54 anys, però també preocupen les elevades taxes en persones de 
més de 74 anys. Tot i que quantitativament les xifres són més baixes en 
termes absoluts, el suïcidi és la primera causa de mortalitat entre els joves 
en els grups d’edat de 25 a 44 anys en ambdós sexes. 
Els moments amb més risc d’intents i de suïcidis consumats al llarg de la 
vida són l’adolescència i l’edat avançada, tenint en compte que les 
persones de la tercera edat presenten taxes de suïcidi tres vegades 
superiors als adolescents, provocat, entre altres factors, al fet que utilitzen 
mètodes més letals. 

– Tenir un trastorn mental també és un factor de risc a l’hora de 
desenvolupar una conducta suïcida. Els trastorns mentals i les variables 
psicològiques que poden estar associades a la conducta suïcida són: els 
trastorns mentals (depressió, tr. personalitat, esquizofrènia), la 
desesperança, la impulsivitat, el pensament dicotòmic, la rigidesa 
cognitiva, la dificultat en la resolució de problemes, la sobregeneralització 
en el record autobiogràfic i el perfeccionisme. 

– El risc de suïcidi és més elevat en la fase primerenca de la malaltia 
mental, i en els primers sis mesos després d’una alta d’un ingrés 
psiquiàtric.  

– L’abús de substàncies, com ara l’alcohol o altres drogues, també s’associa 
amb el suïcidi, tant com a factor de risc o com a factor precipitant de la 
conducta.  
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– Per altra banda, l’existència d’antecedents personals d’intents de suïcidi 
en el passat és un factor de risc que clarament s’associa a la possibilitat 
de reintents en un futur. Tenir antecedents familiars de suïcidi augmenta 
genèticament el risc de conductes suïcides.  

– Esdeveniments vitals estressants com poden ser: pèrdues personals 
(divorci, separació, morts properes), pèrdues financeres (pèrdues de 
diners o de feina), problemes legals i esdeveniments negatius (conflictes i 
relacions interpersonals), poden ser altres desencadenants per a 
desenvolupar conductes suïcides. 

Conèixer bé aquests factors és de gran importància per avaluar adequadament el 
risc suïcida. En aquest sentit, poder analitzar les dades del registre del CRS ens 
donarà informació molt valuosa per tal de millorar les actuacions preventives de les 
polítiques de salut en el suport a la població de risc. 
 
Anàlisi dels resultats del Codi risc de suïcidi a l’RSB (de juny 2014 a 31 de 
desembre de 2015) 
 
El juny del 2014 s’inicià la implantació dels CRS a la ciutat de Barcelona i al Vallès 
Occidental Est. Els recursos implicats  van ser: 8 hospitals, 34 dispositius 
ambulatoris de seguiment i el 061 CatSalut Respon, SEM, EMSE.  
 
Arran de la publicació de la Instrucció 10/2015 del CatSalut, a partir de l’octubre 
del 2015 es va iniciar el desplegament progressiu del CRS a tota l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
Els recursos implicats a l’Àrea Metropolitana a 31 de desembre de 2015 eren ja un 
total de 17 hospitals, 72 dispositius ambulatoris de seguiment i el 061 CatSalut 
Respon, SEM.   
 
A continuació es descriu la informació recopilada en el registre del CRS  a l’RSB 
des del seu inici el juny de 2014 fins al 31 de desembre de  2015. 
 
Figura 6. Nombre d’episodis de temptatives ateses als  hospitals/urgències 
de l’RSB 
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Es van registrar un total de 1.686 casos. Aquests casos van ser identificats i 
atesos a les urgències psiquiàtriques dels hospitals. 
 
Gràfic 1. Nombre de casos registrats des de l’inici de la implantació del CRS. 
RSB, 2014-2015*  

 
*Del juny de 2014 al 31 de desembre de 2015. 

 
L’inici del registre l’any 2014 en els territoris de Barcelona i Vallès Occidental Est 
va ser progressiu i es va estabilitzar durant el 2015 amb una mitjana de 111 
episodis mensuals registrats.  
 
Dels 1.686 casos registrats amb risc de conducta suïcida, 1.556 casos (el 92%) 
havien dut a terme una conducta suïcida.  
 
El CRS recomana la seva activació en els casos amb risc elevat de conducta 
suïcida. D’acord amb aquesta recomanació, es van activar 1.340 casos a l’alta 
hospitalària per a seguiment especialitzat en els centres de salut mental (CSM), 
centres d’atenció a les drogodependències (CASD) o als hospital de dia amb 
programa d’accessibilitat específic per a pacients amb conductes suïcides (H. e 
dia) (vegeu figura 4). 
 
El temps de resposta entre l’alta hospitalària i la visita de seguiment especialitzat 
és fonamental per a evitar recaigudes o reintents de conductes suïcides. El CRS 
recomana: 

– En els casos de menors de 18 anys, fer la visita de seguiment 
posthospitalari programat als centres de salut mental abans de 72 hores 
posteriors a l’alta hospitalària. 

– En la població major de 17 anys, fer una visita de seguiment 
posthospitalari programada als centres de salut mental abans de 10 dies 
posteriors a l’alta hospitalària. 

 
En aquest sentit, els resultats de l’RSB d’aquest primer període avaluat són molt 
positius, ja que el 89% dels casos menors de 18 anys han estat atesos als CSMIJ 
abans de 72 hores i el 82% dels casos majors de 17 anys han rebut la visita de 
seguiment als CSMA/CASD/H. de dia abans de 10 dies. 
 
Dels 1.340 casos derivats per al seguiment posthospitalari, el 80% dels casos han 
estat atesos i visitats als CSM/CASD/H. de dia. El 20% restant no s’ha pogut 
programar la visita perquè està pendent de localitzar o per voluntat de fer el 
seguiment a l’atenció privada. 
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El 90,2% dels casos en seguiment al CRS van rebre una trucada de seguiment als 
30 dies de l’activació del Codi, a través del 061 CatSalut Respon que és el 
responsable del seguiment de tot Catalunya excepte a la ciutat de Barcelona que 
és atès per l’EMSE (equip multidisciplinari de suport especialitzat en salut mental). 
 
A continuació es desenvolupa una breu descripció de les característiques de la 
població que va realitzar conductes suïcides a l’RSB en el període avaluat, d’acord 
amb els factors de risc més destacables: 
 
Gènere: El 65% dels casos registrats van ser dones enfront del 35% dels casos 
duts a terme per homes.  
 
Edat: Dels 1.556 casos que havien dut a terme una conducta suïcida, el 89% eren 
majors de 17 anys (1.381 casos) i un 11% població jove menor de 18 anys (175 
casos). 
 
Gràfic 2.  Edat dels casos  amb conducta suïcida. RSB, 2014-2015 

 
Segons els casos atesos a l’RSB, s’observa més densitat de casos en la franja de 
15 a 20 anys. Tanmateix, el rang d’edat on es concentren la major part de les 
conductes suïcides és entre els 40 i els 55 anys d’edat.  
 
Trastorn mental i factors de risc associats 
Segons els casos analitzats en el període 2014-2015 de l’RSB, d’acord amb la 
informació introduïda al registre del CRS, un elevat percentatge dels casos 
registrats amb conducta suïcida tenia un trastorn mental diagnosticat: 

– El 74% dels casos menors de 18 anys tenien diagnosticat un trastorn 
mental. 

– El 83% dels casos majors de 17 anys  tenien diagnosticat un trastorn 
mental. 

 
Els diagnòstics més freqüents dels casos són: trastorn afectiu, reacció d’adaptació, 
trastorn de personalitat, trastorn d’ansietat, trastorn mental relacionat amb l’alcohol 
i l’esquizofrènia.  
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Gràfic 3.  Nivell de risc de temptativa de suïcidi en la valoració hospitalària 
 

 
Després de la valoració hospitalària, segons el criteri clínic i d’acord amb els 
instruments de mesura recomanats pel CRS per tal de fer la valoració, es va 
determinar que el 73% dels casos tenien un risc alt de temptativa de suïcidi i un 
13% un risc mitjà. 
 
Per últim, cal destacar que el 6,35% (107 casos) dels 1.686 casos registrats al 
CRS que havien acudit a urgències psiquiàtriques per ideació i/o conducta suïcida, 
han realitzat dos episodis de reintent per ideació i/o conducta suïcida.  
 
Entre les activitats realitzades més rellevants del 2015 en el marc del Codi risc de 
suïcidi, s’ha dut a terme: 
1. L’actualització del protocol assistencial per part del Pla director de salut mental 

i addiccions del Departament de Salut.  
2. S’ha aprovat la Instrucció del CatSalut. Instrucció 10/2015 Atenció a les 

persones amb risc de suïcidi CRS, que va entrar en vigor el 15 setembre de 
2015: http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/instruccio-10-2015 

3. S’estan avaluant les dades del Registre als 12 mesos de funcionament per 
part de l’RSB.  

4. S’han realitzat reunions amb els professionals de la regió i proveïdors que 
s’incorporen el 2015.  

5. S’ha dut a terme la formació dels professionals sobre el protocol i la utilització 
del Registre a tots els territoris de l’RSB. 

6. El Pla director ha elaborat un díptic informatiu per als afectats; les unitats 
d’hospitalització i els serveis implicats en el CRS disposen del díptic per poder 
informar la població. 

7. S’ha realitzat la incorporació d’una nova eina digital integrada a la història 
clínica (e-CAP), la Guia de pràctica clínica (GPC) de la depressió, que facilita 
la detecció del risc de suïcidi, l’avaluació de la gravetat i l’enregistrament a la 
història clínica. 

 
Per concloure, cal destacar que el Codi risc de suïcidi  està permetent el 
seguiment integral i longitudinal dels pacients de més risc així com evitar la seva 
desvinculació. Ha estat fonamental el treball integrat de tots els recursos implicats 
mitjançant les rutes assistencials en depressió del territori. 
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Es considera que està millorant la detecció precoç del risc a qualsevol punt 
d’atenció. S’ha prioritzat els pacients de més risc amb una atenció més proactiva 
amb més implicació de totes les parts, adequació a la complexitat/risc i flexibilitat 
en la resposta assistencial. 
 
Està millorant la informació disponible (registre sanitari del CRS), i el seguiment i 
l’avaluació periòdica de les dades introduïdes al registre està possibilitant el 
benchmarking entre proveïdors. 
 
Aquesta millora ha estat possible gràcies a l’esforç de tots els professionals 
implicats, i a la millora de la comunicació i coordinació entre dispositius amb el 
suport de les TIC i l’HC3. 
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Prevenció i promoció de la salut 
 

A continuació es presenta una selecció d'indicadors de l'activitat que des de 
l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) es realitza en promoció de la salut 
del Programa de detecció de càncer de mama i en atenció a drogodependències.  
 
Aquest indicadors formen part del Sistema de seguiment de la gestió de l'Agència 
de Salut Pública de Barcelona (ASPB), i una bona part d'aquests poden consultar-
se, juntament amb indicadors d'altres àrees d'actuació de l'ASPB, a la memòria 
anual a www.aspb.cat. 
 

Taula 5. Programa de cribratge de càncer de mama, CSB 2012-2015 

Indicadors d'activitat 2012 2013 2014 2015 Indicadors de qualitat o resultat 

Citacions de dones gestionades  98.000 94.000 99.726 99.010 Participació (%) 

ABS cobertes  32 33 32 36 Cobertura (%) 

Actes informatius desenvolupats  36 39 38 41 
Càncers detectats en dones 

participants (per 1.000 dones) 
 
 
Taula 6. Promoció de la salut a l’escola, CSB 2012-2015 

Indicadors d'activitat 2012 2013 2014 2015 Indicadors de qualitat o resultat 

Professors/es formats/des per 
l'aplicació dels programes 
escolars 

NOU (117*) 100 137 
Centres d'ESO que fan almenys un 
dels 4 programes bàsics de 
promoció de la salut a l'escola (%) 

Centres escolars en els que s'ha 
revisat el menú escolar  

220 125 41 87 
Centres d'ESO inscrits que 
completen 4 o més sessions del 
programa (%) 

Prevenció d'addiccions 

Escoles participants PASE  74 63 69 57 

Escoles participants CLASSE 
SENSE FUM  

18 11 8 6 

Escoles participants SOBRE 
CANYES I PETES  

78 76 72 63 

Alimentació saludable 

Escoles participants CANVIS  88 81 83 84 
Centres participants en programa 
fruita (%) 

Escoles participants CREIXEM  
SANS 

na na 18 26 
Menjadors escolars (CEIP-ESO) 
en programa revisió menús (%) 

Escoles participants CREIXEM  
MES SANS 

na na na 3 

Prevenció embaràs /ITS 

Escoles participants PARLEM-
NE, NO ET TALLIS 

73 69 73 76 
Taxa fecunditat adolescent (per 
1.000 dones 15-19 anys) 
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Taula 7. Intervenció integral de salut als barris, CSB 2012-2015 

Indicadors d'activitat 2012 2013 2014 2015 

Barris participants 11 12 13 18 

Barris en fase de diagnòstic/acció 4 5 3 6 

Entitats i institucions col·laboradores 98 148 159 194 

Accions en marxa 36 37 44 47 

Infància i família 

Accions de prevenció de fracàs escolar na 1 1 2 

Participants en accions de prevenció de 
fracàs escolar 

na 8 12 20 

Grups d'accions de millora d'habilitats 
parentals 

na na 18 46 

Mares i pares participants en accions de 
millora d'habilitats parentals 

na na 209 428 

Adolescents i joves 

Accions de prevenció d'addiccions i promoció 
lleure saludable 

18 41 38 38 

Participants en accions de prevenció 
d'addiccions i promoció lleure saludable 

3.149 2.933 3.097 2.891 

Gent gran 

Accions per prevenir la solitud i el 
sedentarisme 

na 20 20 21 

Participants en accions per prevenir la solitud 
i el sedentarisme 

na 895 1.331 1.708 

 
 
Taula 8. Atenció a les drogodependències, CSB 2012-2015 

Indicadors d'activitat 2012 2013 2014 2015 

Programa d’orientació sobre drogues per adolescents i famílies  

Altes d'adolescents al servei d’orientació 
sobre drogues 

479 511 550 507 

Adolescents derivats a centres d’atenció 
especialitzada 

84 85 47 50 

Programes de reducció de danys a centres propis (1) 

Usuaris atesos a Sala Baluard 1.866 1.664 1.704 1.668 

Usuaris atesos a Sala mòbil Zona Franca 270 162 107 108 

Usuaris atesos a Sala Vall d’Hebron 108 114 121 126 

Usuaris atesos al CRD Robador 795 958 1.456 1.069 

Usuaris atesos al CAS Garbivent nd nd 46 33 

Usuaris atesos al CAS Sants nd nd 36 27 

Programes comunitaris de reducció de danys 
Indicadors de 

qualitat o 
resultat 

Xeringues retornades 161.148 168.919 205.386 193.741 
Xeringues 

recollides de 
l'espai públic 

Xeringues donades 176.606 177.162 234.091 241.144 
% xeringues 
repartides 
retornades 
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Descripció 
La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) preveu la divisió del territori de 
Catalunya en àrees bàsiques de salut (ABS). L’any 2003 va finalitzar el procés de 
reforma de l’atenció primària de salut, i es va assolir el 100% de cobertura 
poblacional. La distribució d’ABS i d’habitants per àmbits territorials es presenta a 
la taula . 
 
L'atenció primària de la salut és el primer nivell d'accés dels ciutadans i ciutadanes 
a l'assistència sanitària. Els serveis d'atenció primària a l’RSB es realitzen en els 
centres d'atenció primària (CAP) de les ABS de la Regió, on treballen els equips 
de professionals que durant l’any 2015 han donat cobertura al 67,10 % del total de 
la població. En aquests centres estan ubicats els equips d’atenció primària (EAP), 
a més de serveis diagnòstics o unitats d’atenció específiques. 
  
Taula 9. Distribució de les ABS i població, CSB 2015 

AIS 
Població  

ABS Habitants %  

Barcelona Dreta 16 403.951 8,2 

Barcelona Litoral Mar 14 310.485 6,3 

Barcelona Esquerra 19 517.927 10,5 

Barcelona Nord 21 432.391 8,8 

Total CSB 70 1.664.754   

* Font: RCA per ABS 2015. 
 

Són diverses les entitats proveïdores que gestionen els  EAP, essent l’ICS la 
entitat que gestiona  el 74% dels existents. A la taula 10 es presenten els diferents 
proveïdors d’AP. 
 

 
 

4.1. 
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Taula 10. Entitats proveïdores dels EAP de salut, CSB 2014 

Entitat 
proveïdora 

BCN Dreta 
BCN Litoral 

Mar 
BCN 

Esquerra 
BCN Nord 

Total 
CSB  

ICS 9 12 13 18 52 

CSI  2 - - - 2 

PAMEM 2 2 - - 4 

CSdM  - - - - 0 

CAPSE  - - 3 - 3 

EAPPDESL 2 - - - 2 

EBA VALLCARCA - - - 2 2 

EAP SARRIÀ - - 1 - 1 

EAP VALLPLASA - - 1 - 1 

EAP SL  1 - - - 1 

EAP-PS-SL - - 1 - 1 

CSC VITAE,SA - - - 1 1 

Total CSB 16 14 19 21 70 

PAMEM: Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal; CAPSE: Consorci d’Atenció Primària 

de Salut de l’Eixample; EAP-PS-SL: Equip d’Atenció Primària Poble Sec, SL; EAPDESL:EAP Dreta de l’Eixample, 

SL; CSI: Consorci Sanitari Integral; EAP SL: EAP Sardenya, SL;; CSC VITAE, SA: Consorci de Salut i Social de 

Catalunya, SA. 

 
 
Els recursos humans del conjunt d’EAP són els següents: 6,81 metges de família per 
10.000 habitants >14 anys; 8,96 pediatres per 10.000 habitants menors de 15 anys; 
0,47 odontòlegs 6,75 diplomats en infermeria per 10.000 habitants. 
 
 
A la taula 11 es presenta el nombre de professionals sanitaris segons la categoria als 
EAP per cada 10.000 habitants i per AIS. 
 
Taula 11. Llocs de treball per 10.000 hab., segons categoria professional, CSB 2015 

AIS MF PD OD DI AI AS 

Barcelona Dreta 6,70 9,06 0,41 6,23 0,93 0,39 

Barcelona Litoral Mar 7,31 10,88 0,73 7,68 1,22 0,51 

Barcelona Esquerra 6,31 7,32 0,33 6,26 0,77 0,41 

Barcelona Nord 7,18 9,29 0,52 7,15 1,05 0,51 

Total CSB 6,81 8,96 0,47 6,75 0,97 0,45 

Font: Integrap RSB 2015 i RCA per EAP 2015.  

MF: metges de família; PD: pediatres; ODN: odontòlegs; DI: diplomats d’infermeria; 

AI: auxiliars d’infermeria; TS: treballadors socials.  
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Activitat 
A la taula 12 s’exposen les dades d’activitat assistencial per AIS. Les visites EAP 
hab./any, visites EAP/atesa/any, visites MF i PD per hab./any fan referència al total de 
visites al CAP. 
 
Taula 12. Activitat dels equips d'atenció primària per AIS, CSB 2015 

AIS 
Total visites 

CAP  

Total 
visites 

domicili 

Visites 
EAP /hab. 

Any 

Visites 
EAP/atesa/any 

Visites MF 
i PED per 
hab./any 

Barcelona Dreta 1.851.363 80.929 4,94 7,58 2,92 

Barcelona Litoral Mar 1.881.116 67.673 6,39 8,56 3,79 

Barcelona Esquerra 2.324.502 87.505 4,75 7,52 2,76 

Barcelona Nord 2.404.998 91.784 5,94 8,70 3,44 

Total CSB 8.461.979 327.891 5,41 8,06 3,17 

Font: CMBDAP 2015, Integrap 2015 i RCA per EAP.  

MF: metges de família; PD: pediatres. 

 
Les sol·licituds de proves de suport diagnòstic (analítiques i diagnòstic per la imatge) 
per AIS es recullen a la taules següents. 
 
Taula 13. Sol·licituds d'anàlisis clíniques, CSB 2015 

AIS Analítiques  
Visites 

mèdiques 

Analítiques 
per 100 
visites 

Barcelona Dreta 193.725 1.171.343 16,54 

Barcelona Litoral Mar 154.431 1.209.436 12,77 

Barcelona Esquerra 235.362 1.438.252 16,36 

Barcelona Nord 341.936 1.503.570 22,74 

Total CSB 925.454 5.322.601 17,39 

Font: CMBDAP 2015, Integrap RSB 2015.   
 
Taula 14. Sol·licituds de diagnòstics per la imatge, CSB 2015 

AIS Diagnòstic 
Visites 

mèdiques 

Diagnòstic  
per 100 
visites 

Barcelona Dreta 66.229 1.171.343 5,65 

Barcelona Litoral Mar 72.747 1.209.436 6,01 

Barcelona Esquerra 78.033 1.438.252 5,43 

Barcelona Nord 80.940 1.503.570 5,38 

Total CSB 297.949 5.322.601 5,60 

Font: CMBDAP 2015, Integrap RSB 2015.   

 

4.2. 
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Taula 15. Població atesa, CSB 2015 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Font: CMBD-AP2015, Integrap 2015 RSB 15 i RCA per EAP 2015. 
 
 
 
Taula 16. Cobertura ATDOM 75 anys o més, CSB 2015 

AIS 
Cobertura ATDOM 

75 o més   

 Barcelona Dreta 11,97 
  

Barcelona Litoral Mar 9,19 
  

Barcelona Esquerra 9,23 
  

Barcelona Nord 9,57 
  

Total CSB 10,03 
  

* Font: Integrap 2015 i RCA per EAP 2015.   ATDOM: atenció domiciliària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AIS Població  
Població 

atesa 

Percentatge 
de població 

atesa 

Barcelona Dreta 391.450 254.912 65,12 

Barcelona Litoral Mar 304.973 227.674 74,65 

Barcelona Esquerra 508.124 320.727 63,12 

Barcelona Nord 420.255 286.986 68,29 

Total CSB 1.624.802 1.090.299 67,10 
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Avaluació 
 
Des de l’RSB es desenvolupen diverses metodologies d’avaluació dels EAP: objectius 
anuals de la part variable de compra de serveis del contracte, procés benchmarking i 
Observatori de Tendències de Serveis Sanitaris de Barcelona (BOTSS), les quals 
permeten analitzar els objectius de salut i de qualitat dels serveis, en el marc de 
diferents dimensions: accessibilitat, capacitat resolutiva, efectivitat i eficiència.  
 
Pel que fa als objectius de la part variable del contracte d’atenció primària, els 
resultats globals 2015 es presenten a la taula 17. 
 
Taula 17. Resultats dels objectius/indicadors de salut de la part 
variable, CSB 2015 

Objectius part variable CSB RSB 

Control òptim de l'HTA 77,79 77,38% 

Control metabòlic de la DM 68,75 69,21% 

Vacunació triple vírica  nens de 5 anys 89,31 89,66% 

Vacuna de la grip 45,59 47,63% 

Vacunes infantils 95,99 94,22% 

Font: CMBD-AP. 

 
Cal tenir en compte que els indicadors de bon control de la hipertensió arterial (HTA) i 
la diabetis mellitus (DM), encara que no són comparables amb d’altres anys, han 
superat l’estàndard marcat per l’RSB (65%) 
 

Pel que fa a la vacunació de la grip, cal introduir una estratègia de millora, ja que els 
resultats són similars a anys anterior i molt  lluny de l’estàndard marcat pel Pla de 
salut  (60%). 
 
 
 

  

4.3. 
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Atenció a la salut sexual i reproductiva 
 
 
Descripció i activitat 
 
L’atenció maternoinfantil i atenció a la salut sexual i reproductiva es realitza en  els 
ASSIR com a primer nivell d’atenció en el marc de l’AP i en els hospitals de referència 
de cadascuna de les ABS.  
 
Quant als ASSIR, cal assenyalar que l’ordenació es va iniciar l’any 1990 amb la 
creació del Programa sanitari d’atenció a la dona (PSAD). L’objectiu del PSAD era 
promoure, impulsar, coordinar i dur a terme les activitats d’atenció integral a la dona 
en els aspectes relatius a l’orientació i la planificació familiar, l’educació maternal, 
l’embaràs, el part i la resta d’estats fisiològics i malalties directament relacionats amb 
el seu sexe . El PSAD va canviar el nom pel d’Atenció a la salut sexual i reproductiva 
(ASSIR) al final de l’any 2004. L’ASSIR va ser creat com a estructura de suport a 
l’EAP. Els professionals sanitaris que duen a terme les diferents línies de serveis i 
activitats s’ubiquen dins de l’APS en un nivell intermedi entre les xarxes d’AP i 
d’atenció especialitzada hospitalària, i donen suport a l’equip d’AP.  
 
Pel que fa a la ubicació física dels equips ASSIR de l’RSB, estan en els centres on es 
presta atenció especialitzada i en els centres d’AP (CAP) on, en general, dóna atenció 
la llevadora, oferint atenció ginecologia, seguiment de l’embaràs, atenció a joves 
(aspectes assistencials i informatius preventius), atenció a les infeccions de 
transmissió sexual, de forma coordinada i segons el nou model.  
 
Actualment, el model organitzatiu i de gestió dels equips ASSIR del CSB es descriu a 
la taula 18.  
 

Taula 18. Gestió i hospitals de referència de l’ASSIR, CSB 2015 

AIS ASSIR Gestió Hospital de referència 

AIS  Barcelona Litoral Mar  

Ciutat Vella CMPSB (H. del Mar) 

Hospital del Mar Sant Martí CMPSB(H. del Mar) 

La Mina ICS 

AIS Barcelona Esquerra  
Esquerra                                                  ICS 

Hospital Clínic/Maternitat 
Les Corts- CAPSE CAPSE 

AIS Barcelona Nord  Muntanya ICS Hospital Vall d'Hebron 

AIS Barcelona Dreta  
 

Dreta                                                       ICS 

Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau  Maragall 

Fundació Gestió 
Hospital  Sta. Creu i St. 
Pau 

 

  

4.4. 
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Avaluació 
 
Des de l’RSB  s’avaluen els objectius relacionats amb la part variable del contracte. A 
la taula 19 es presenten els resultats més destacables dels anys  2015. 
 
Taula 19. Resultats dels objectius/indicadors de salut de la part variable, CSB 2013-2015 

Font: INTEGRASSIR  

 
 
Pel que fa als objectius referents al seguiment del embarassos de alt risc per part dels 
ASSIR  i l’objectiu del cribratge de càncer de coll uterí, observem una progressió 
positiva en comparar els tres darrers anys. 
 
Quant al percentatge d’embarassades que realitzen la primera visita abans de les 10 
setmanes, ha disminuït lleugerament t aquest darrer any, cal incidir en la millora 
d’aquest objectiu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Objectius part variable CSB RSB 

 
Assolir un %  d’embarassades d’alt risc identificades que s’han visitat un 
mínim de 4 vegades 
 

88% 90% 

 
Assolir un % d’embarassades ateses amb una 1a visita abans de la 10a 
setmana de gestació 
 

81% 81% 

 
Assolir un % d’embarassades ateses que reben atenció puerperal 
durant els primers 15 dies 
 

65% 68% 

 
Assolir un % de dones ateses de 25 a 65 anys amb realització del 
cribratge adequat del càncer de coll uterí  
 

92% 86% 
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Accessibilitat 
 
Aquest any s’ha continuat la recollida d’informació trimestral sobre l’accessibilitat a la 
cita prèvia en l’atenció primària. En aquests moments es fa un seguiment per àmbit 
territorial de cada equip d’atenció primària, de quins assoleixen un 85% com a mínim, 
de mitjana, en totes les seves agendes de medicina general de la cita prèvia en menys 
de 48 hores.  
 
Taula 20. Accessibilitat a l’atenció primària per a la cita prèvia, CSB 2015 

Barcelona Dreta 72,22% 

Barcelona Litoral Mar 84,27% 

Barcelona Esquerra 71,39% 

Barcelona Nord 74,16% 

Total CSB 75,51% 

Font: SIIS cita prèvia. 

 

 

  

AIS 
Percentatge de visites programades 
a l’AP en un termini inferior a les 48h 

de ser sol·licitades 

4.5. 
Seguiment de la 
cita prèvia en 
menys de 48 hores 
al metge de família 
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Descripció i activitat 
 
L’atenció hospitalària ofereix a la població els mitjans tècnics i humans de diagnòstic, 
tractament i rehabilitació adequats que, per la seva especialització o característiques, 
no pot resoldre en el nivell d’atenció primària. Constitueix el segon nivell d’atenció 
sanitària, conceptualment després de la promoció de la salut, la prevenció de la 
malaltia i l’atenció primària.  
 
En l’àmbit de l’atenció hospitalària especialitzada, la xarxa de proveïdors està 
constituïda pels centres integrats en el sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (segons el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del Sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i l’Ordre SLT/222, de 17 de juliol, 
d’actualització de l’annex on consta la relació dels centres del SISCAT). Dóna 
resposta als problemes de salut més greus i constitueix l’estructura sanitària 
responsable de l’atenció hospitalària programada i urgent, tant en règim d’internament 
com ambulatori i domiciliari, desenvolupant també funcions de promoció de la salut, 
prevenció de la malaltia, assistència curativa i rehabilitadora, així com docència i 
investigació, en coordinació amb altres nivells assistencials. 
 
El CSB disposa d’una xarxa hospitalària pública que està ordenada en diferents nivells 
assistencials, que garanteixen una bona capacitat resolutiva i el flux de pacients quan 
la patologia així ho requereix. 
 
La diversitat, tant de proveïdors com de fórmules de gestió, i la territorialització, com a 
expressió del seu desplegament i proximitat a la població, són trets que li atorguen 
una flexibilitat i un dinamisme propi, amb una reconeguda capacitat per adaptar-se a 
un entorn i a unes necessitats canviants i en constant evolució. 
 
 
Taula 21. Centres hospitalaris de la xarxa d'internament d'aguts del SISCAT, CSB 
2015 
Hospital Clínic i Provincial1 

Hospital Universitari Sagrat Cor 

Hospital Plató 
Hospital de San Rafael 
Hospital Universitari Vall d'Hebron3 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Hospital Dos de Maig 
Fundació Puigvert – IUNA 

Consorci Parc de Salut Mar2 
Total CSB                                                                                                                              9 
1 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i Hospital Casa de la Maternitat. 
2 Hospital del Mar i Hospital de l'Esperança. 
3 Hospital Universitari de Traumatologia i Rehabilitació Vall d'Hebron, H. U. General Vall d'Hebron i H. U. 
Maternoinfantil Vall d'Hebron. 
 

 
  

5.1. 
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Per tal d’aglutinar tota l’activitat que desenvolupen els diferents centres hospitalaris, a 
la taula 22 es mostra un resum de cadascuna de les línies assistencials, el nombre de 
llits i l’activitat r realitzada al llarg de l’any 2015, segons hospital i AIS de Barcelona. 
 
Taula 22. Activitat i recursos de la xarxa d'internament d'aguts del SISCAT, CSB 2015 

AIS Hospitals 
Total 
altes 

Primeres 
visites 

Visites 
totals 

Urgències 
Hospital 
de dia 

cma Llits 

Barcelona 
Dreta 

Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 33.286 162.143 395.465 140.844 78.889 15.568 540 

Fundació Puigvert - 
IUNA 5.633 22.314 82.226 15.144 5.876 757 111 

Hospital Dos de 
Maig (Barcelona) 6.956 39.888 101.068 43.363 4.574 3.853 60 

Total 3 45.875 224.345 578.759 199.351 89.339 20.178 711 

Barcelona 
Esquerra 

Hospital Clínic i 
Provincial 
Barcelona1 

38.745 126.597 445.205 115.560 105.384 7.948 682 

Hospital Plató 7.691 39729 112.724 15.406 18.638 6.456 95 
Hospital Universitari 
Sagrat Cor 13.421 48.958 129.126 21.384 6.286 8.499 167 

Total 3 59.857 215.284 687.055 152.350 130.308 22.903 944 

Barcelona Nord 

Hospital Universitari 
Vall d'Hebron2 54.651 365.399 952.976 193570 99.812 14.482 1.073 

Hospital Sant 
Rafael 8.315 31.365 77.81 0 956 4.357 178 

Total 2 62.966 396.764 1.030.786 193.570 100.768 18.839 1.251 

Barcelona 
Litoral Mar 

Hospital del Mar 
(Parc Salut Mar)3 27.726 120.593 431.298 126.027 71.772 5.538 505 

Total 1 27.726 120.593 431.298 126.027 71.772 5.538 505 

Total CSB 9 196.424 956.986 2.727.898 671.298 362.187 67.458 3.411 

Total RSB 32 523.292 2.2633.185 7.175.926 2.205.474 747.552 217.053 8.755 
Font: CMBD-HA, facturació de serveis sanitaris. Llits: proveïdors 
1 També es comptabilitza la informació de l'Hospital Casa de la Maternitat 
2 Inclou l'activitat dels hospitals general, traumatologia i maternoinfantil 
3 Parc de Salut Mar ha informat de tots els seus centres (Hospital del Mar i Hospital de l'Esperança) 
 

 
El CSB té 3.411 llits distribuïts equitativament, i disposa de 9 centres hospitalaris 
d’aguts, tal com es mostra a la taula següent. 
 
Taula 23. Nombre de llits de la xarxa d’internament d’aguts, CSB 2015 

AIS Nombre de llits Nombre de centres 

Barcelona Dreta 711 3 
Barcelona Esquerra 944 3 
Barcelona Nord 1.251 2 

Barcelona Litoral Mar 505 1 
Total CSB 3.411 9 
Total RSB 8.755 32 

Font: Entitats proveïdores. 
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Hospitalització 
 
Pel que fa a la descripció de l’activitat dels hospitals generals d’aguts, s’ha utilitzat la 
informació que consta al Registre del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) dels 
hospitals d’aguts de l’any 2015 referent a l’hospitalització convencional (HC) i a les 
intervencions de cirurgia major ambulatòria (CMA). Aquests dos tipus d’activitat s’han 
analitzat conjuntament perquè els procediments de CMA poden requerir un ingrés en 
funció de la comorbiditat i de les condicions sociodemogràfiques del malalt o del 
temps d’accés a l’hospital. El percentatge de CMA el 2015 va ser del 25,6 %. 
  
Els contactes corresponents a l’activitat pública dels centres del SISCAT, és a dir, els 
finançats pel CatSalut, han estat 196.424 amb una estada mitjana global de 5,3 dies, 
lleugerament superior a la de l’RSB. 
 
Taula 24. Distribució i estada mitjana dels contactes d'hospitalització 
convencional i CMA finançats pel CatSalut, CSB 2015 

AIS Contactes* % 
Estada mitjana 

(dies) 

Barcelona Dreta 45.875 23,4% 5,0 
Barcelona Esquerra 59.857 30,5% 4,7 
Barcelona Nord 62.966 32,1% 5,4 
Barcelona Litoral Mar 27.726 14,1% 5,6 
Total CSB 196.424 100,0% 5,3 
Total RSB 523.292 - 4,7 

Font: CMBD-HA. 
* El concepte “contacte” s’utilitza per designar cada vegada que un malalt accedeix a un hospital general 
d’aguts, per rebre qualsevol tipus d’assistència. 

 
 
La taxa bruta d’hospitalització per 1.000 habitants dels malalts residents a Barcelona 
ciutat és del 98,2; hi ha una variabilitat territorial en els diferents AIS, essent la més 
baixa la de l’AIS Barcelona Nord (82,9) i la més elevada la de l’AIS Barcelona Litoral 
Mar (114,2). 
 
Taula 25. Nombre de contactes finançats pel CatSalut i taxa bruta 
d'hospitalització per AIS de residència, CSB 2015 

AIS Contactes* 
Taxa bruta d'hospitalització 

x 1.000 habitants 

Barcelona Dreta 38.873 96,1 
Barcelona Esquerra 32.580 104,3 
Barcelona Nord 43.174 82,9 
Barcelona Litoral Mar 49.463 114,2 
Total CSB 164.090 98,2 
Total RSB 497.437 100,5 

Font: CMBD-HA. 
* Hi ha 690 contactes de Barcelona ciutat sense AIS assignat. 
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En l’anàlisi de les taxes d’hospitalització dels ciutadans segons el districte de 
residència, s’observen variacions, Nou Barris (127,5) i Horta-Guinardó (120,3) són els 
que presenten les xifres més elevades, mentre que Sarrià- Sant Gervasi i Les Corts 
tenen els valors més baixos (56,8 i 73.4, respectivament). A la vegada que globalment 
les dones presenten valors superiors a la dels homes i les hospitalitzacions 
augmenten amb l’edat (gràfic 4). 
 
 
Gràfic 4. Taxa d’hospitalització, segons districte i gènere, CSB 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: CMBD-AH 2015. CatSalut 

 
 
 
Es disposa d’un indicador, hospitalitzacions potencialment evitables, que mesura la 
utilització dels serveis sanitaris per problemes de salut previsibles i controlables des 
de l’atenció primària, tot i que té limitacions, derivades de la influència de les 
característiques clíniques dels pacients, la variabilitat de la pràctica hospitalària o les 
polítiques d’admissió dels centres. 
 
Al gràfic 5 es mostren les diferències observades per districte de residència i per 
gènere. 
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Gràfic 5. Taxa d’hospitalització potencialment evitable segons districte i gènere, 
CSB 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: CMBD-AH 2015 (CatSalut). 
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Consultes externes hospitalàries 
La majoria dels hospitals que presten serveis assistencials d’aguts té consulta externa 
de totes o alguna de les especialitats següents: medicina interna, cirurgia general i 
aparell digestiu, traumatologia i cirurgia ortopèdica, obstetrícia i ginecologia, pediatria i 
cirurgia pediàtrica, psiquiatria i altres serveis (anestèsia, radioteràpia, 
drogodependències, etc.). 
 
L’activitat de consulta externa està constituïda per les visites de consultes externes 
finançades als hospitals d’aguts i per les visites als CAP II.  
 
L’activitat de consultes externes als hospitals d’aguts també inclou tota l’activitat 
relacionada amb la integració d’especialitats. El nombre de primeres visites en els 
centres de la xarxa hospitalària d’aguts del SISCAT ha estat de 956.986 i el nombre 
total de visites en CAP II de 266.698, tal com es mostra a la taula 26. 
 
Taula 26. Activitat de consulta externa, CSB 2015 

AIS 
Consulta 

externa 
Primeres 

visites* 
Visites CAP II** 

Barcelona Dreta 578.759 224.345 60.337 

Barcelona Esquerra 687.055 215.284 151.056 

Barcelona Nord 1.030.786 396.764 3.682 

Barcelona Litoral Mar 431.298 120.593 51.623 
Total CSB 2.727.898 956.986 266.698 
Total RSB 7.175.926 2.633.185 433.187 

Font: Facturació de serveis sanitaris març 2016* i ICS**. 
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Atenció a les urgències 
 
Dins l’atenció a les urgències cal diferenciar l’àmbit hospitalari i l’extrahospitalari amb 
els dispositius d’AP i del 061 CatSalut Respon. 
 
Els recursos d’AP es presenten a la taula següent. 
 
Taula 27. Recursos urgents a l’atenció primària per AIS, CSB 2015 
AIS AC CUAP 

Barcelona Litoral Mar1 0 2 

Barcelona Esquerra2 0 4 

Barcelona Dreta3 1 2 

Barcelona Nord 0 3 

Total CSB 1 11 
1AIS Barcelona Litoral Mar es considera el Centre Peracamps com a CUAP 
2AIS Barcelona Esquerra es consideren l’H. Plató i l’H. Sagrat Cor com a CUAP. 
3AIS Barcelona Dreta es consideren H. Dos de Maig i H. Esperança com a CUAP. 

 
En l’àmbit extrahospitalari s’atenen les urgències que acudeixen als centres d’AP en 
horari habitual, es disposa de centres d’atenció continuada (CAC), que donen atenció 
fora de l’horari normal dels CAP i dels centres que presten els serveis les 24 hores del 
dia i que disposen de recursos més complexos com són possibilitat de realitzar proves 
de diagnòstic per la imatge i analítiques, són els CUAP (centre d’urgències d’atenció 
primària). 
 
061 CatSalut Respon és el telèfon de Salut de Catalunya, que dóna resposta 
assistencial a les urgències sanitàries i a qualsevol problema de salut, les 24 hores del 
dia, els 365 dies de l’any. Ofereix consells sanitaris, activació de recursos assistencials 
quan és necessari amb metge a domicili, ambulància amb suport vital avançat (SVA) - 
terrestre i aèria - i també suport vital bàsic (SVB), consultes sobre medicaments i 
relacionades amb problemes de salut pública, informació sobre els serveis i 
procediments administratius del CatSalut.  
 
La taula 28 mostra els serveis prestats durant l’any 2014. 

 
  



 
 
 

CatSalut. Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria 2015  42 
 

 

Taula 28. Activitat d’urgències hospitalàries i extrahospitalàries, CSB 2015 
Urgències hospitalàries1  

Urgències amb ingrés 89.407 

Urgències sense ingrés 584.891 

Urgències totals 671.298 
Urgències extrahospitalàries-SEM2  

Incidents 430.544 
Incidents sense mobilització de recurs 202.624 
Incidents amb consulta sanitària 109.798 
Intervencions (mobilitzacions sanitàries) 306.747 
Mobilitzacions: suport vital avançat 46.263 
Mobilitzacions: suport vital bàsic 174.990 
Mobilitzacions:  atenció continuada domiciliària i urgent 32.745 
Font: 1 Facturació CatSalut; 2    SIIS – SEM - CatSalut 
Incident: situació provocada per una alerta rebuda envers una situació d’urgència o emergència. 
 
 
 

L’activitat realitzada pels diferents hospitals de Barcelona ha estat de 671.298 
urgències l’any 2015, un 13% de les quals han necessitat ingrés. Tots els hospitals de 
Barcelona tenen servei d’urgències, excepte l’Hospital San Rafael. 
 
 

Taula 29. Activitat d'urgències hospitalàries, CSB 2015 
AIS Urgències ateses 

Barcelona Dreta 199.351 

Barcelona Esquerra 152.350 

Barcelona Nord 193.570 

Barcelona Litoral Mar 126.027 

Total CSB 671.298 

Total RSB 2.205474 

Font: Facturació de serveis sanitaris març 2016 
 
 

Analitzant l’atenció hospitalària urgent segons el districte de procedència, les xifres 
són variades, tal com mostra el gràfic 6. Les taxes més elevades les presenten Horta-
Guinardó (468) i Nou Barris (430), mentre que el territori que menys utilitza els serveis 
públics d’urgències és Sarrià-Sant Gervasi (229), seguit de Les Corts (266).  
 
Globalment les dones presenten taxes més elevades que els homes i les 
freqüentacions més altes estan en les franges d’edat extremes, en els nens i en els 
majors de 64 anys. 
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Gràfic 6. Distribució de les urgències hospitalàries segons gènere i per districte, 
CSB 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) d’urgències. SIIS. CatSalut 

 

La demanda urgent ve motivada per diverses causes, un dels indicadors que aporta 
més informació sobre la gravetat del procés és la necessitat d’ingrés a l’hospital. A 
Barcelona l’any 2015 van ingressar un 13,3% de totes les urgències ateses. S’observa 
que les xifres més elevades corresponen a la gent gran, de més de 65 anys, de les 
quals una quarta part necessita ser ingressada (24,1%); les xifres van disminuint en la 
població més jove, sent d’un 9,6% en els adults i d’un 5,8/% en els nens. 
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Codis d’activació d’emergències  
 
L’atenció a les emergències necessita una coordinació molt bona dels dispositius i 
professionals que hi intervenen, ja que té una repercussió més important que altres 
actuacions assistencials en la seguretat clínica del pacient i pot incrementar o 
disminuir la morbiditat i mortalitat generades en cada situació. 
 
Els codis d’activació d’emergències són un instrument que facilita la presa de decisió 
ràpida per activar els recursos que necessita cada pacient. S’activen en situacions de 
risc vital per al pacient i permeten disminuir els temps d’intervenció des de l’alerta fins 
a l’atenció hospitalària urgent i millorar la continuïtat assistencial. Aporten protocols 
d’actuació consensuats i milloren la comunicació entre dispositius i professionals 
assistencials. 
 
La progressiva implantació dels codis en el territori d’acord amb la corresponent 
Instrucció del CatSalut, i en alguns casos del Pla director per ordenar l’atenció que es 
dóna en cada cas, han originat un notable increment de les activacions en els darrers 
anys, alhora que un ús sistemàtic d’aquest instrument per part de tots els 
professionals d’emergències.  
 
Els codis d’emergència en funcionament arreu de Catalunya són els següents: 
§ Codi ictus. 
§ Codi infart (IAM). 
§ Codi pacient politraumàtic o traumàtic greu (PPT). 
§ Codi risc suïcidi (vegeu pàg. 14). 
 
El Codi ictus és l’eina que ha facilitat la coordinació dels recursos i l’atenció 
extrahospitalària i hospitalària quan un ciutadà, familiar o professional de la salut 
alerta el SEM davant d’un quadre compatible amb ictus i que habitualment respon als 
acrònims RAPID que serveix per valorar capacitats bàsiques Riu, Aixeca braç o cama, 
Parla, Ictus o fet sobtat, De pressa, cal trucar ràpid al 061 si està afectat. 
 
El Codi infart com el Codi ictus té uns criteris de detecció i d’activació definits, en 
aquest cas el dolor toràcic > 30’ que no cedeix a la medicació i l’aixecament ST a 
l’electrocardiograma. Actualment el tractament principal és la reperfusió coronària per 
angioplàstia primària com a tractament d’elecció. 
 
El 81% dels casos van ser codis IAM apropiats (activat o confirmat a l’hospital)  i que 
responen als criteris diagnòstics. A un 88% dels pacients atesos se’ls va fer una 
angioplàstia primària amb una mitjana de temps de 105’ des de la primera assistència 
(dades de juny de 2015). 
  
El Codi pacient politraumàtic o traumàtic greu, com els codis anteriors, categoritza 
els pacients i això permet, mitjançant una primera intervenció i valoració de la persona 
accidentada o lesionada segons el tipus d’afectació fisiològica, anatòmica i/o la seva 
gravetat, fer el trasllat del pacient a l’hospital “útil” o més adequat per al seu 
tractament. El 100% de les derivacions de pacients als hospitals, segons la 
sectorització de la corresponent Instrucció del CatSalut, es va fer correctament. 
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Durant el 2n trimestre de 2015 es va iniciar la implantació pilot del Codi sèpsia greu, 
que l’any vinent s’ampliarà a tot Catalunya. La sèpsia greu és una situació d’infecció 
generalitzada i fallida d’un òrgan que cal controlar per impedir l’evolució al xoc sèptic i 
el seu ingrés a un llit de les unitats de cures intensives (UCI). Com els altres codis, 
facilita i millora la detecció, defineix el perfil del pacient per adequar-lo al perfil de 
centre que necessita en funció de la seva gravetat, edat i tipus de focus de la sèpsia.  
 
La normativa del CatSalut que dóna suport a l’atenció i coordinació dels codis 
d’emergències més freqüents és la següent: 
 
§ Instrucció sobre l’ictus. 
§ Instrucció sobre l’infart. 
§ Instrucció sobre el trauma greu . 
§ Instrucció sobre la sèpsia greu. 
 
 
L’activació dels codis per part del SEM es mostra a la taula 30. 
 
Taula 30. Nombre de codis activats pel SEM, CSB 2013-2015 

Codi  2013 2014 2015 
Variació 

2013-2015 

PPT 1.569 1.632 1.937 19,00% 

Ictus 870 1.058 999 12,91% 

IAM 371 395 455 18,46% 

 

  



 
 
 

CatSalut. Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria 2015  46 
 

 

Hospitals de dia 
 
Són dispositius dels hospitals del SISCAT que presten atenció mèdica o d’infermeria 
en un mateix dia per a l’aplicació de determinats procediments diagnòstics o 
terapèutics reiterats.  
 
La majoria dels centres hospitalaris que han prestat assistència pública, ofereixen 
serveis d’hospitalització de dia, i realitzen el tractament de pacients oncològics i 
pacients amb trastorns immunològics, tot i que també s’està estenent al tractament de 
la malaltia pulmonar obstructiva crònica, el control de la insuficiència cardíaca, la 
diabetis i altres malalties. 
 
En alguns hospitals d’aguts es dedica una part d’aquests recursos a malalts 
psiquiàtrics, a banda dels recursos específics. 
 
El nombre de sessions d’hospital de dia realitzades l’any 2015 en els hospitals d’aguts 
ha estat de 362.187. A la taula 31 s’especifica la distribució segons l’AIS.  
 
Taula 31. Activitat d'hospital de dia, CSB 2015 
AIS Sessions 

Barcelona Dreta 89.339 

Barcelona Esquerra 130.308 

Barcelona Nord 100.768 

Barcelona Litoral Mar 41.772 

Total CSB 362.187 

Total RSB 747.552 

Font: Facturació de serveis sanitaris març 2016 
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Cirurgia menor ambulatòria 
 
La cirurgia menor ambulatòria la formen tots aquells procediments quirúrgics de baixa 
complexitat que es realitzen sense anestèsia o amb anestèsia local i en els quals no 
es preveu la necessitat de reanimació ni d’observació postquirúrgica. 
 
L’activitat de cirurgia menor ambulatòria realitzada als hospitals d’aguts l’any 2015 ha 
estat de 67.458. 
 
Taula 32. Activitat de cirurgia menor ambulatòria, CSB 2015 

AIS Intervencions 

Barcelona Dreta 20.178 
Barcelona Esquerra 22.903 

Barcelona Nord 18.839 

Barcelona Litoral Mar 5.538 

Total CSB 67.458 

Total RSB 217.053 

Font: Facturació de serveis sanitaris març 2016 
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Avaluació 
 
L’avaluació dels objectius i la valoració del grau d’assoliment corresponent a la part 
variable del contracte de compra dels centres és, conjuntament amb altres eines i 
metodologies ( MSIQ – Mòduls per al seguiment d’indicadors de qualitat-,  BOTSS, 
informes de la central de resultats, auditories clíniques per processos específics...), un 
dels elements bàsics d’interrelació amb les entitats proveïdores per tractar de millorar 
la qualitat de les prestacions, la transparència  i per impulsar actuacions de política 
sanitària i millora de la qualitat assistencial.  
 

L’any 2015, la part variable del contracte ha tingut alguns canvis. El CatSalut, en la 
seva condició d’asseguradora pública, ha fixat per a cadascuna de les línies 
assistencials un conjunt de objectius dividits comuns per totes les unitats proveïdores, 
dividits en bàsics i prioritzats. A banda, segons les característiques de les unitats, 
tenen objectius que els són propis.  
 
A la taula 33 es presenta el resum dels principals indicadors contractats aquest any, 
amb el resultat global de l’RSB, i la comparació respecte a la referència proposada per 
a aquest any. 
 
  

5.2. 



 
 
 

CatSalut. Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria 2015  49 
 

 

Taula 33. Resultats de l’avaluació d’atenció especialitzada, CSB 2015 

Objectius part variable Referència 
Resultat 

RSB 

Percentatge de receptes en suport electrònic en atenció especialitzada 
Individualitzat 

segons 
centre 

83,1% 

S'han subministrat al Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients, 
en els terminis establerts, les dades de tots els indicadors de seguretat 
dels pacients que l’hospital s’ha compromès a emplenar durant el conjunt 
de l’any? 

SI SI 

Proporcionar al Centre Coordinador del Programa VINCat en els terminis 
establerts els indicadors que l’hospital s’ha compromès a emplenar durant 
el conjunt de l’any. 

SI 
Tots el 
centres 

Publicar en l’HC3 de forma estructurada un mínim de 200 d’informes de 
laboratori. 

>=200 
Tots el 
centres 

Publicar en l’HC3 de forma estructurada un mínim de 200 d’informes 
d’anatomia patològica. 

>=200 
Tots el 
centres 

Aconseguir que un determinat percentatge mínim dels informes mèdics 
d’alta hospitalària es publiqui en l’HC3 dins de les 24 posteriors a l’alta. 

>=85% 92,3% 

Aconseguir que un determinat percentatge mínim dels informes mèdics 
d’urgències hospitalària es publiqui en l’HC3 dins de les 24 posteriors a 
l’alta. 

>=80% 91,7% 

Assolir que un determinat percentatge mínim d’activitat programada 
(hospitalització i procediments ambulatoris) realitzada a la xarxa 
d’hospitals d’aguts del SISCAT a persones assegurades residents d’altres 
comunitats autònomes estigui registrat en l’aplicació del SIFCO. 

>=90% 92,2% 

Aconseguir que un determinat percentatge de contactes d’hospitalització 
(convencional i CMA) notificats al Conjunt mínim bàsic de dades d’atenció 
hospitalària (CMBD_HA), finançats pel CatSalut, dels pacients residents a 
altres comunitats autònomes tinguin les dades d’identificació correctes. 

>= 90 95,8% 

Aconseguir que un determinat percentatge d’urgències notificats al 
Conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD_UR), finançats pel 
CatSalut, dels pacients residents a altres comunitats autònomes tinguin 
les dades d’identificació correctes. 

>= 90 81,4% 

Assolir que un determinat percentatge mínim de pacients adults infectats 
pel VIH que inicien tractament amb antiretrovirals, aconsegueixin una 
càrrega viral indetectable després d’un període de temps suficient de 
tractament. 

>= 80% 97,3% 

Aconseguir que un determinat percentatge mínim de pacients adults amb 
artritis reumatoide moderada-greu que reben tractament amb 
immunosupressors biològics (ISS) presentin una baixa activitat de la 
malaltia. 

>= 50% 69,5% 

Aconseguir que l'estada mitjana se situï per sota dels 10 dies en un 
determinat percentatge mínim intervencions per fractura de maluc. 

>55% 46,8% 

Font: Seguiment dels resultats de l’avaluació (inclou: CMBD, Integrae, HC3, facturació de serveis sanitaris, LEQ...). 
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Altes en pacients de 65 anys o més amb fractura de coll de fèmur.  Interval  Ingrés 
– Intervenció quirúrgica per aquesta patologia 
 
D’acord amb les directrius del Pla director de les malalties reumàtiques i de l’aparell 
locomotor, s’ha mesurat l’interval temporal entre l’ingrés i la intervenció quirúrgica en 
els malalts majors de 64 anys que han patit una fractura de coll de fèmur i han estat 
intervinguts per aquesta patologia. 
 
Hi ha certa evidència que estableix una relació entre la mortalitat a curt i mitjà termini i 
el temps des de l’admissió fins a la intervenció. (Shiga T, Wajima Z, Ohe Y.Is operative delay 

associated with increased mortality of hip fracture patients? Systematic review, meta-analysis, and meta-

regression. Can J Anaesth. 2008 Mar;55(3):146-54). 

 
La taula 34 detalla els resultats pels diferents AIS. 
 
Taula 34. Proporció d’altes en pacients de 65 anys o més amb fractura de coll de fèmur 
intervinguts en les primeres 48 hores posteriors a l’ingrés, CSB 2015* 

AIS 

Proporció d’altes 
en pacients de 65 anys o més 
amb fractura de coll de fèmur 

intervinguts en les primeres 48 
hores posteriors a l’ ingrés 

Nombre d’altes avaluades 

Barcelona Litoral Mar 40,6 350 

Barcelona Esquerra 55,5 546 

Barcelona Dreta 51,9 572 

Barcelona Nord 38,9 543 

Total CSB 47,4 2.011 
*Els resultats fan referència al resultats agregats del centres ubicats a cada àmbit territorial i no estrictament als residents a 

aquests territoris.  

Font: CMBD i Integrae. 

 

 
Circuit de diagnòstic ràpid (CDR) del càncer  amb interval entrada CDR - inici del 
tractament inferior a 30 dies 
 
L’avaluació del funcionament del CDR no ha format part de la part variable aquest any 
2015. A la taula 35 es presenten les dades comparatives 2013-2015. 
 
Taula 35. Accessibilitat pel CDR de càncer colorectal i càncer de mama, CSB 2013-2015* 

 

% casos de càncer colorectal amb 
interval entrada al CDR -inici del 

tractament <30 dies 

% casos de càncer de mama 
amb interval entrada al CDR -
inici del tractament <30 dies 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Total CSB 49,1% 54,4% 59,2% 63,3% 63,5% 67,7% 

*Els resultats fan referència al resultats agregats del centres ubicats a cada àmbit territorial i no estrictament als residents en 

aquests territoris.  

Font: Integrae. 
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Accessibilitat 
 

Llistes d’espera sanitàries 
 

La definició teòrica de llista d’espera és la diferència, en el moment i en el temps, 
entre el nombre de tractaments considerats com a necessaris i el nombre de 
pacients que un sistema sanitari té capacitat de tractar. 
 
L’any 2015 es van continuar reunint la comissió territorial de seguiment clínic 
d’accessibilitat a les intervencions quirúrgiques programades (CTLEQ), fruit de la 
Resolució de 17 de novembre de 2011 signada pel director del CatSalut. 
 
Aquestes comissió s’ha reunit en dues ocasions i els principals acords són: 
 
- Depurar el Registre central de pacients en llista d’espera. 
- Actuar sobre la llista d’espera per aconseguir que cap pacient superi el seu temps 

de garantia o el seu temps de referència. 
- Gestionar els fluxos de pacients entre centres per equilibrar els temps d’espera. 
- Analitzar la variabilitat clínica en la inclusió en llista. 
- Millorar la qualitat de la recollida de la llista d’espera de les proves diagnòstiques i 

les primeres visites a l’especialista. 
 
L’any 2015 ha sigut un any important pel que fa al canvi d’objectius en el 
seguiment de les llistes d’espera sanitàries. El Departament de Salut va publicar 
dues noves ordres: 
 
- Ordre SLT/101/2015, de 21 d’abril, per la qual s’actualitza la relació 

d’intervencions quirúrgiques que tenen un termini màxim garantit. 
- Ordre SLT/102/2015, de 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis de 

referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec 
del Servei Català de la Salut. 

 
La primera Ordre fa un canvi de les intervencions que estaven en garantia sota 
l’empara del Decret 354/2002, de 24 de desembre, i modifica el seu annex, 
passant de 16 intervencions garantides a 27. 
 
Pel que fa als procediments de cirurgia oncològica amb garantia de 45 dies s’ha 
assolit un 99,71% dels pacients dins la garantia, l’any 2014 era d’un 95,61%. 
 
Pel que fa als procediments de cirurgia oncològica amb garantia de 60 dies s’ha 
assolit un 100,00% dels pacients dins la garantia, l’any 2014 era d’un 94,87%. 
 
Pel que fa a la cirurgia cardíaca amb garantia de 90 dies, s’ha assolit un 100,00% 
dels pacients dins la garantia, l’any 2014 era un 82,63%. 
 
Pel que fa a les cataractes amb garantia de 180 dies, s’ha assolit un 99,58% dels 
pacients dins la garantia, l’any 2014 era un 98,25%. 
 

5.3. 

Continuïtat en la 
comissió territorials 
de seguiment clínic 
d’accessibilitat a les 
intervencions 
quirúrgiques 
programades 

Publicació de dues 
noves ordres per 
definir els temps de 
garantia i els temps de 
referència màxims 
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Pel que fa a les pròtesis de maluc amb garantia de 180 dies, s’ha assolit un 
99,17% dels pacients dins la garantia, l’any 2014 era un 98,59%. 
 
Pel que fa a les pròtesis de genoll amb garantia de 180 dies, s’ha assolit un 
98,84% dels pacients dins la garantia, l’any 2014 era un 95,78%. 
 
Taula 36. Tres procediments garantits, CSB 2015* 

 

Nombre de pacients en 
llista d'espera 

% acompliment de la 
garantia 

Cataractes 4.710 99,58% 

Pròtesi de maluc 484 99,17% 

Pròtesi de genoll 862 98,84% 

Total CSB 6.056 99,44% 

*Dades de desembre de 2015. 

 
La segona Ordre és de nova creació i el que fa és establir un temps de referència 
màxim per a la resta d’intervencions no incloses en l’ordre de temps màxim garantit, 
per a les primeres visites de consulta externa i per a les proves diagnòstiques. 
Aquests temps de referència varien depenent de la priorització que indiqui el 
professional mèdic a l’hora d’incloure al pacient en llista d’espera. 
 
Quant a la resta de procediments quirúrgics amb un temps de referència de 365 dies, 
s’ha assolit un 91,29% dels pacients (20.815 pacients en llista d’espera) dins el temps, 
l’any 2014 era un 83,92%. 
 
Pel que fa a les proves diagnòstiques del total de pacients que estan esperant un 
64,66% està dins els terminis de referència, l’any 2014 era un 60,33%. 
 
Seguint els criteris de transparència del Govern, s’ha publicat a la pàgina web del 
CatSalut http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/com-
accedeix/llistes-espera/ tota la informació referent a les llistes d’espera sanitàries, tant 
pel que fa al contingut de les ordres així com a dades per procediment o prova 
diagnòstica per a cada unitat proveïdora del territori.  
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Descripció 
 

Centres sociosanitaris 
 
Recursos d'internament 
 
Els centres sociosanitaris són els recursos d’internament dotats de les característiques 
estructurals i del personal necessari per atendre pacients amb requeriments 
sociosanitaris. Poden ser centres d’internament que proveeixen serveis essencialment 
sociosanitaris o unitats sociosanitàries ubicades en hospitals d’aguts o hospitals 
psiquiàtrics monogràfics. 
 
Els centres sociosanitaris estan formats per una o més de les unitats següents: 
 
Llarga estada  
És la unitat d’hospitalització que té com a funció el tractament rehabilitador, de cures 
de manteniment, de profilaxi de complicacions, com també de suport per a persones 
grans amb malalties cròniques de llarga evolució que han generat incapacitats 
funcionals de major o menor grau, a fi d’aconseguir la màxima autonomia que permeti 
la situació del malalt. Dins d’aquestes unitats s’inclou l’atenció de llarga durada a 
persones amb demència avançada o amb algun altre trastorn cognitiu de tipus crònic. 
Quan el nombre de persones hospitalitzades amb aquestes patologies és prou 
nombrós, cal ubicar aquests pacients en unitats diferenciades de llarga estada per a 
persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències. 
 
Mitja estada. Convalescència  
És la unitat d’hospitalització que té com a objectiu restablir aquelles funcions o 
activitats que hagin estat afectades, parcialment o totalment, per diferents patologies. 
Es tracta de persones grans amb malalties de base que necessiten una recuperació 
funcional després de patir un procés quirúrgic, traumatològic o mèdic, prèviament 
tractat en una fase aguda. 
 
Mitja estada. Cures pal·liatives 
És la unitat d’hospitalització que té com a funció oferir tractament pal·liatiu i de confort 
a pacients amb càncer avançat o amb altres malalties inguaribles en fase terminal. El 
control de símptomes i el suport emocional al malalt i a la seva família són els 
objectius que ha de perseguir la unitat. 
 
Mitja estada polivalent 
En les unitats de mitja estada polivalent s’atenen indistintament pacients tributaris de 
cures pal·liatives i pacients amb perfil convalescent. A partir de l’any 2008, les unitats 
contractades com a mitjana estada polivalent notifiquen al CMBD-RSS segons la 
tipologia de les persones que han atès en aquestes unitats, i no pas segons el tipus de 
contracte pel qual es paguen els llits d’aquestes. Per aquest motiu, l’activitat 
d’aquestes unitats està informada repartida entre els serveis de convalescència i els 
de cures pal·liatives, segons quin hagi estat el perfil dels pacients atesos en aquestes 
unitats.   
  

6.1. 
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Subaguts 
En les unitats de subaguts es presta atenció integral a persones amb una malaltia 
crònica coneguda i evolucionada, que a causa d’una reagudització o empitjorament 
del seu estat de salut, requereixen hospitalització amb una intensitat de recursos 
intermedis. Aquesta atenció està destinada a persones que necessiten continuació 
d’un tractament o supervisió clínica continuada. L’objectiu d’aquesta atenció ha de ser 
l’estabilització clínica i la rehabilitació integral. 
 
 
Recursos de no internament 
 
Atenció diürna ambulatòria 
 
Hospital de dia  
Els serveis d’atenció de dia sociosanitari ofereixen assistència sobretot a persones 
grans malaltes, a malalts crònics que necessiten mesures integrals de suport, 
rehabilitació, tractament o diagnòstic, i seguiment especialitzat en règim diürn 
ambulatori. Els objectius dels serveis d’atenció de dia poden ser l’avaluació integral, la 
rehabilitació i l’atenció continuada de manteniment. 
 
En àrees d’influència amb una certa densitat de població es diferencien les unitats 
especifiques següents: hospital de dia terapèutic i rehabilitador, per a malaltia 
d’Alzheimer i altres demències, pal·liatiu i per a malalties neurodegeneratives i dany 
cerebral. 
 
 
Unitats de diagnòstic i seguiment 
 
Equip d’avaluació integral ambulatòria (EAIA) 
És l’activitat per la qual s’arriba a un diagnòstic clínic que valora les capacitats i les 
necessitats de determinats pacients, mitjançant un procediment de diagnòstic i, 
especialment, dels que presenten símptomes complexos i de difícil control, per tal de 
dissenyar un pla d’intervenció global. Pot ser de dos tipus: 
 
- Consulta d’avaluació i seguiment, que ofereix una valoració i un seguiment 

especialitzat a càrrec d’un metge o un psicòleg, segons el motiu de consulta. 
- Avaluació multidisciplinària, que ofereix la valoració mèdica i la valoració de les 

funcions físiques, cognitives i socials del pacient, a càrrec d’un equip 
multidisciplinari. 

 
Segons la població a la qual va dirigida, diferenciem entre EAIA en geriatria, EAIA en 
trastorns cognitius i EAIA en cures pal·liatives. 
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Equips de valoració i suport 
 
Programa d’atenció domiciliària-equips de suport (PADES) 
Equips especialitzats que donen suport a l’atenció primària en l’àmbit de la geriatria i 
les cures pal·liatives, en les situacions més complexes en què es beneficien de la 
interdisciplinarietat i l’especialització. Fonamentalment atenen persones grans 
malaltes i també malalts crònics i pal·liatius. 
 
Equips de suport a residències 
 
Equip d’atenció en residències (EAR) 
Equips especialitzats en geriatria que realitzen de forma coordinada amb l’EAP 
l’atenció primària de salut a les persones institucionalitzades. Donen suport i 
complementen els professionals sanitaris de les residències per a garantir l’equitat en 
l’accés al sistema públic de salut i en la qualitat  del procés assistencial de les 
persones que hi viuen. Hi ha diferents fórmules organitzatives. 
 

Equips de suport a l’hospital 
 
Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) 
Es tracta d’equips interdisciplinaris especialitzats que donen suport als diferents 
serveis de l’hospital d’aguts per a la valoració i el control dels grups de pacients diana, 
que són fonamentalment la població geriàtrica i les persones amb malaltia terminal. 
 
A més d’oferir una atenció directa, tenen un paper important en la coordinació de 
recursos entre nivells assistencials i de docència als altres professionals de l’hospital. 
Segons la seva activitat poden ser de geriatria, cures pal·liatives i mixtes (en hospitals 
de dimensions més petites, combinen l’atenció a malalts geriàtrics i pal·liatius). 
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Taula 37. Llits d’hospitalització de centres sociosanitaris, CSB 2015 

AIS 
 

Llarga 
estada ¹ 

Mitja estada  

Total 
interna-

ment 

Centres 
socio- 

sanitaris 
Convales- 
cència 

Cures 
pal·liati-

ves 

Mitja 
estada 

polivalent 
² 

Total 
mitja 

estada 

 
Subaguts 

(altes) 

Barcelona Dreta 281 207 46 39 292 788 573 6 

Barcelona Litoral 
Mar 

148 90 14 18 122 820 270 4 

Barcelona 
Esquerra 

331 280 34 - 314 667 646 4 

Barcelona Nord 349 214 34 21 269 450 618 6 

Total CSB 1.109 791 128 78 997 2.725 2.107 20 

Total RSB 2.871 1.564 277 455 2.296 5.671 5.168 50 

¹ A llarga estada s'inclouen els llits de sida i psicogeriatria ² A mitja estada polivalent s'inclou psicogeriatria. 

 Font: contractació i avaluació 2015 

 
 
 
Taula 38. Recursos alternatius a l’internament, CSB 2015 

AIS 
Hospital de dia 

PADES 
UFISS  

Places Centres Geriatria Cures pal·liatives Demències Mixta 

Barcelona Dreta 109 4 6 1 1 - - 

Barcelona Litoral Mar 38 2 3 1 1 - - 

Barcelona Esquerra 128 3 7 1 1 - - 

Barcelona Nord 124 3 4 1 1 1 - 

Total CSB 399 12 20 4 4 1 0 

Total RSB 1.105 39 53 19 17 4 2 
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Activitat 
 
L'activitat assistencial sociosanitària del CSB durant l'any 2015 es mostra a les taules 
següents. 
 
Taula 39. Activitat sociosanitària per línia de servei, CSB 2015 

  
  

Estades realitzades Total 

Pacients 
atesos 

Pacients 
donats d'alta 

Pacients 
atesos 

Pacients 
donats 
d'alta 

Llarga estada 365.230 413.548 4.843 4.003 

Cures pal·liatives 35.688 35.899 2.339 2.216 

Convalescència 286.027 284.777 8.506 7.754 

Mitja estada polivalent 4.064 3.789 317 293 

Mitja estada psicogeriàtrica 7.578 6.756 175 154 

Hospital de dia 100.519 60.374 1.381 938 

Total internament CSB 799.106 805.143 17.561 15.358 

Total internament RSB 2.063.609 1.931.423 43.760 38.002 
 
 
Taula 40. Activitat sociosanitària per línies de servei i AIS, CSB 2015 

Llarga estada 

AIS 

Estades realitzades Total 

Pacients 
atesos 

Pacients 
donats d'alta 

Pacients 
atesos 

Pacients 
donats 
d'alta 

Barcelona Dreta 97.680 113.437 1.281 1.027 

Barcelona Litoral Mar 92.591 99.665 1.553 1.304 

Barcelona Esquerra 18.831 78.372 134 82 

Barcelona Nord 156.128 122.074 1.875 1.590 

Total CSB 365.230 413.548 4.843 4.003 

Total RSB 987.959 977.649 10.999 8.757 

  

6.2. 
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Cures pal·liatives 

  
AIS 

Estades realitzades Total 

Pacients 
atesos 

Pacients 
donats d'alta 

Pacients 
atesos 

Pacients 
donats 
d'alta 

Barcelona Dreta 13.002 12.757 992 941 

Barcelona Litoral Mar 4.605 4.452 336 321 

Barcelona Esquerra 2.483 2.401 163 155 

Barcelona Nord 15.598 16.289 848 799 

 Total CSB 35.688 35.899 2.339 2.216 

Total RSB 89.899 87.957 6.191 6.212 

 
 

Convalescència 

  
AIS 

Estades realitzades Total 

Pacients 
atesos 

Pacients 
donats d'alta 

Pacients 
atesos 

Pacients 
donats 
d'alta 

Barcelona Dreta 73.498 72.411 2.206 2.011 

Barcelona Litoral Mar 24.755 25.149 1.051 980 

Barcelona Esquerra 47.600 46.216 1.345 1.237 

Barcelona Nord 140.174 141.001 3.904 3.526 

Total CSB 286.027 284.777 8.506 7.754 

Total RSB 549.899 519.800 15.969 14.974 
 
 
Mitja estada polivalent 

 

  
AIS 

Estades realitzades Total 

Pacients 
atesos 

Pacients 
donats d'alta 

Pacients 
atesos 

Pacients 
donats 
d'alta 

Barcelona Dreta 4.064 3.789 317 293 

Barcelona Litoral Mar* - - - - 

Barcelona Esquerra* - - - - 

Barcelona Nord* - - - - 

Total CSB 4.064 3.789 317 293 

Total RSB 124.246 102.858 4.316 4.059 

*No hi ha centres d’aquesta línia. 
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Mitja estada psicogeriatria  

AIS 

Estades realitzades Total 

Pacients 
atesos 

Pacients 
donats d'alta 

Pacients 
atesos 

Pacients 
donats 
d'alta 

Barcelona Dreta* - - - - 

Barcelona Litoral Mar SD SD SD SD 

Barcelona Esquerra* - - - - 

Barcelona Nord 7.578 6.756 175 154 

Total CSB 7.578 6.756 175 154 

Total RSB 32.048 31.910 803 751 

*No hi ha centres d’aquesta línia. 

 

Hospital de dia 

AIS 

Estades realitzades Total 

Pacients 
atesos 

Pacients 
donats d'alta 

Pacients 
atesos 

Pacients 
donats 
d'alta 

Barcelona Dreta 34.469 25.416 251 133 

Barcelona Litoral Mar 11.733 10.863 258 198 

Barcelona Esquerra 24.403 3.091 440 304 

Barcelona Nord 29.914 21.004 432 303 

Total CSB 100.519 60.374 1.381 938 

Total RSB 279.558 211.249 5.482 3.249 
 
 
 
Taula 41. Activitat sociosanitària per línia de servei, no internament CSB 
2015 

 Nombre d’episodis 

PADES 4.371 

UFISS geriatria 3.550 

UFISS pal·liativa 858 

UFISS mixta - 

Total no internament CSB 8.779 

Total no internament RSB 28.542 
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Taula 42. Activitat sociosanitària per línia de servei i AIS, no internament,  
CSB 2015 

PADES  

AIS Nombre d’episodis 

Barcelona Dreta 936 

Barcelona Litoral Mar 848 

Barcelona Esquerra 1.269 

Barcelona Nord 1.318 

Total CSB 4.371 

Total RSB 8.251 

 

UFISS GERIATRIA  

AIS Nombre d’episodis 

Barcelona Dreta 1.452 

Barcelona Litoral Mar 818 

Barcelona Esquerra 1.280 

Barcelona Nord - 

Total CSB 3.550 

Total RSB 12.995 

 
UFISS PAL·LIATIVES  

AIS Nombre d’episodis 

Barcelona Dreta 493 

Barcelona Litoral Mar 252 

Barcelona Esquerra 113 

Barcelona Nord - 

Total CSB 858 

Total RSB 5.755 
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Avaluació 
 
Les taules que es presenten a continuació corresponen a objectius que s’han avaluat 
en diferents línies assistencials de l’atenció sociosanitària al llarg de l’any 2015. 
 
 
Taula 43. Llarga estada, CSB 2015 

AIS Llarga estada* 

Barcelona  Litoral Mar 8% 

Barcelona  Esquerra 2% 

Barcelona Dreta 4% 

Barcelona Nord 11% 

Total CSB 7% 

Total RSB 8% 
 
 

En la llarga estada, es mostra el percentatge de pacients ingressats amb valoració 
d’ingrés amb qualsevol dels grups: 5 “deteriorament cognitiu”, 6 “problemes de 
comportament” o 7 “funcions físiques reduïdes” de la classificació RUG III. Es 
consideren categories en les que predomina la dependència sobre la complexitat 
clínica, així quant més elevat és el percentatge, més dependència presenta el pacient, 
tot i que la complexitat clínica és inferior. 
 
 
Taula 44. Convalescència, CSB 2015 

AIS Convalescència* 

Barcelona  Litoral Mar 74% 

Barcelona  Esquerra 73% 

Barcelona Dreta 79% 

Barcelona Nord 71% 

Total CSB 74% 

Total RSB 70% 

* Percentatge d’episodis per fractura de maluc i/o AVC en què els pacients presenten millora funcional. 

 
 
 
  

6.3. 
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Les cures pal·liatives s’han estès a persones amb processos no oncològics els quals 
presenten prevalences més altes (taula 45). 
 
 
Taula 45. Cures pal·liatives. CSB, 2015 

AIS Cures pal·liatives* 

Barcelona  Litoral Mar 30% 

Barcelona  Esquerra 26% 

Barcelona Dreta 60% 

Barcelona Nord 30% 

Total CSB 42% 

Total RSB 40% 

*Percentatge d’episodis de pacients no oncològics atesos. 
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Descripció i activitat 
 
Hospitalització psiquiàtrica 
 
Els serveis d’hospitalització de salut mental són serveis que es presten des dels 
hospitals psiquiàtrics, juntament amb els serveis de psiquiatria dels hospitals generals 
i dels centres sociosanitaris autoritzats.  
 
Els recursos d’internament disposen d’unitats diferenciades: 

- Unitats d’aguts, d’hospital general o d’hospital psiquiàtric monogràfic, per 
atendre pacients amb trastorns mentals en fase aguda. 

- Unitats de subaguts dels hospitals psiquiàtrics monogràfics, per a l’atenció a 
pacients subaguts. 

- Unitats de mitjana i llarga estada dels hospitals psiquiàtrics monogràfics, per a 
l’atenció a pacients crònics. 

- Unitats de patologia dual en hospitals psiquiàtrics monogràfics i llits per a 
l’atenció a les drogodependències en hospitals generals. 

 
A la taula 46 es mostren les dades del total de centres i dels llits d’internament 
psiquiàtric i d’atenció a les drogodependències corresponents a l’any 2015.  
 
Els canvis més destacables duts a terme el 2015 respecte l’any anterior han estat els 
següents: hi ha hagut una redistribució de llits per optimitzar els recursos disponibles. 
Així com una ampliació de recursos d’internament a la Unitat Polivalent de Numància 
per tal d’equiparar les ràtios recomanades pel Mapa Sanitari i Sociosanitari i evitar que 
la població s’hagi de desplaçar fora de la ciutat. Aquesta ampliació s’ha dut a terme 
amb la reordenació realitzada pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD), traslladant 
part de la capacitat instal·lada del PSSJD Sant Boi a la Unitat Polivalent de Numància.  
 
En concret a la Unitat Polivalent de Numància s’hi han ubicat recursos d’internament 
d’aguts, de subaguts, d’alta dependència psiquiàtrica i una unitat nova d’hospitalització 
de mitjana estada per a joves amb problemes de trastorn de conducta alimentària.  
 
En l’àmbit de l’atenció en l’hospitalització psiquiàtrica infantil i juvenil el 2015, hi ha 
hagut una ampliació de +4 llits de psiquiatria infantil a l’Hospital Clínic.  
 
Cal esmentar que, pel que fa a les dades que es mostren a les taules, s’han tingut en 
compte les places contractades pel CatSalut i no les instal·lades. 

7.1. 
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Taula 46. Atenció especialitzada hospitalària, CSB 2015 

AIS 

Hospitals aguts Sociosanitaris Monogràfics 

Llits psiquiatria 
Llits 

drogues 
Centres Llits Centres Llits Centres 

Barcelona Dreta 32 12 1 109 1 38 1 

Barcelona Litoral Mar 70 5 1 14 1 - - 

Barcelona Esquerra 46 4 1 - - 151 1 

Barcelona Nord 44 4 2 55 1 49 1 

Total CSB 192 25 5 178 3 238 3 

Total RSB 419 45 13 241 4 1.821 10 

Font: contractació 2015. 

 
 
Centres de salut mental 
 
Els serveis d’atenció ambulatòria psiquiàtrica es presten des dels centres de salut 
mental, que poden ser: 
 

- Centres de salut mental d’adults (CSMA): per a l’atenció ambulatòria 
especialitzada en salut mental i de suport a l’atenció primària per a la població 
més gran de 18 anys. 

- Centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ): per a l’atenció ambulatòria 
especialitzada en salut mental i de suport a l’atenció primària per a la població 
fins als 18 anys. 

 
En tots els casos aquests dispositius estan formats per un equip multidisciplinari 
integrat bàsicament per psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal 
d’infermeria. 
 
La taula 47 mostra el nombre de centres de salut mental. No s’observen canvis en 
relació amb l’any 2014. 
 
A Barcelona l’any 2015, s’han atès 44.953 persones als centres de salut mental 
d’adults (CSMA), i 12.066 als centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ).  
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Gràfic 7.  Evolució de l’atenció a persones amb trastorns mentals greus (TMG), 
CSB 2005-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: CMBD-SM 

 

 

Al gràfic 7 s’observa l’evolució de l’atenció a persones amb trastorns mentals greus. 
Del 22,20% de persones adultes amb trastorns severs atesos el 2005 s’ha arribat al 
32,03% el 2015.  
 
En la població infantil i juvenil, del 4,20 d’infants i joves amb trastorns greus atesos el 
2005, s’ha arribat al 10,05% el 2015.  
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Gràfic 8. Evolució de l’atenció a persones amb TMG per edat i sexe, CSB 2001-2015 

Font: CMBD-SM. 

 
Al gràfic 8 es visualitza l’increment acumulat de la població atesa als centres de salut 
mental del període 2001 al 2015, amb un 127,50% de població infantil i juvenil, i un 
57,49% en la població adulta.  
 
L’any 2015, de les persones ateses als centres de salut mental infantil i juvenil, el 
61,70% han estat de sexe masculí i el 38,30% han estat de sexe femení. En 
comparació, dels atesos als centres de salut mental d’adults, el 59,90% han estat 
dones i el 40,10% han estat homes. 
 
L’activitat realitzada en el marc del suport de salut mental a l’atenció primària ha 
augmentat en termes generals tant en la població adulta com infantil i juvenil. A 
Barcelona la cartera de serveis de salut mental a l’atenció primària es va consolidant 
progressivament. 
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Hospitals de dia psiquiàtrics 
 
Aquests dispositius presten serveis d’hospitalització parcial per a la rehabilitació del 
malalt mental sense necessitat d’internament. Són dispositius assistencials on es 
combinen els tractaments farmacològics, psicoterapèutics i de rehabilitació, amb 
l’objectiu d’aconseguir, en la mesura de les possibilitats de cada cas, el màxim nivell 
de reinserció familiar, social i laboral de les persones que pateixen trastorns mentals.  
 
Aquests recursos es mostren a la taula següent. 
 
 
Taula 47 Altres recursos en salut mental, CSB 2015 

AIS 

Consulta Hospital de dia 

ambulatòria especialitzada Adults Adolescents 

CSMA CSMIJ Centres Places Centres Places 

Barcelona Dreta 3 1 3 161 3 94 

Barcelona Litoral Mar 4 4 1 16 1 29 

Barcelona Esquerra 5 3 1 16 -   

Barcelona Nord 4 3 2 33 -   

Total CSB 16 11 7 226 4 123 

Total RSB 43 34 21 541 18 384 

 
 
 
Taula 48. Activitat dels centres de salut mental d’adults per AIS, CSB 2013-2015 

AGA/AIS 

2013 2014 2015 

Pacients 
atesos 

Pacients atesos 
amb diagnòstic 

TMG 
Pacients 
atesos 

Pacients atesos 
amb diagnòstic 

TMG 
Pacients 
atesos 

Pacients atesos 
amb diagnòstic 

TMG 

Pacients % Pacients % Pacients % 

Barcelona Dreta 9.262 3.078 33,2% 10.284 3.306 32,1% 10.579 3.463 32,7% 

Barcelona Litoral Mar 4.519 1.223 27,1% 7.884 1.491 18,9% 8.105 2.436 30,1% 

Barcelona Esquerra 11.505 3.683 32,0% 11.543 3.596 31,2% 12.022 3.798 31,6% 

Barcelona Nord 12.608 3.973 31,5% 12.993 4.226 32,5% 14.247 4.701 33,0% 

Total CSB 37.894 11.957 31,6% 42.704 12.619 29,5% 44.953 14.398 32,03% 

Total RSB 101.448 34.714 34,2% 111.167 37.078 33,4% 112.291 39.239 34,9% 
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Taula 49. Activitat dels centres de salut mental infantil i juvenil per AIS, CSB 2013-2015 

AIS 

2013 2014 2015 

Pacients 
atesos 

Pacients atesos 
amb diagnòstic 

TMG 

Pacie
nts 

atesos 

Pacients atesos 
amb diagnòstic 

TMG 
Pacients 
atesos 

Pacients atesos amb 
diagnòstic TMG 

Pacients % Pacients % Pacients % 

Barcelona 
Dreta 

3.352 343 10,2% 3.309 345 10,4% 3.183 372 11,7% 

Barcelona 
Litoral Mar 

Nd Nd - 2.017 70 3,5% 2.941 187 6,4% 

Barcelona 
Esquerra 

1.970 229 11,6% 2.013 224 11,1% 2.215 250 11,3% 

Barcelona 
Nord 

3.409 402 11,8% 3.827 466 12,2% 3.727 454 12,2% 

Total CSB 8.731 974 11,2% 11.166 1.105 9,9% 12.066 1.263 10,5% 

Total RSB 36.836 4.278 11,6% 40.234 5.021 12,5% 47.459 6.132 12,9% 

Nd: sense dades. 

 
 
Es pot visualitzar un increment progressiu de l’accessibilitat dels CSMA i dels CSMIJ 
per a l’abordatge de patologies mentals greus gràcies a la millora en la detecció 
precoç i el treball conjunt en el marc del nou model de salut mental a l’atenció 
primària. 
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A Barcelona l’any 2015, s’han generat 4.778 altes a les unitats d’hospitalització de 
salut mental, de les quals 4.001 han estat altes d’aguts i 777 altes de subaguts.   
 
L’índex de reingressos se situa a l’1,78%. Quant al gènere dels pacients donats 
d’alta d’hospitalització de salut mental, 52,78% han estat homes i el 47,22% de les 
altes han estat dones.  
 
 
Activitat de rehabilitació en els centres de dia 
 
Els serveis de rehabilitació per a la població que pateix trastorns mentals es 
presten en els centres de dia d’atenció psiquiàtrica i salut mental. Aquest dispositiu 
ofereix a les persones amb trastorn mental sever que no presenta 
descompensacions agudes un espai terapèutic de caire comunitari que li permet 
assolir un cert grau d’autonomia i estabilitat mitjançant un tractament rehabilitador 
al mateix temps que continua integrat en el seu medi sociofamiliar. 
 
Les taules 51 i 52 mostren l’activitat realitzada pels centres de dia de salut mental 
durant l’any 2015, tant pel que fa al nombre de sessions realitzades com al 
d’usuaris atesos. 
 
Taula 51. Activitat de rehabilitació dels centres de dia d’adults de salut 
mental, CSB 2015 

AIS Nom del centre Places 
 Sessions 

realitzades  

 Pacients 

atesos  

Barcelona Dreta 

Dreta Eixample 33           9.239                  93    

ARAPDIS 58         13.200                  82    

AREP 65         16.288                151    

JOIA Gràcia 33         20.217                140    

Pinel 24           5.896                  39    

Residència Eixample 24           6.237                  32    

Barcelona Litoral Mar 
Ciutat Vella 27         10.647                  48    

JOIA S. Martí 33         24.777                144    

Barcelona Esquerra 

Esquerra Eixample 29           7.070                  59    

Les Corts 24           9.249                133    

Sarrià-Sant Gervasi 24           8.013                114    

JOIA Sants 33         20.796                108    

Septimània 24           5.896                  26    

Unitat Polivalent  Numància 33         13.140                  80    

Barcelona Nord 

Tres Turons 62         14.345                184    

Pi i Molist 99         25.816                143    

Sant Andreu F. ViB 24           6.846                  76    

Tres Turons  inserció laboral 24           7.320                100    

Total CSB               673          224.992             1.752    

Total RSB            1.306          467.536             3.948    
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Taula 52. Activitat de rehabilitació dels centres de dia infantils i 
juvenils de salut mental, CSB 2015 

AIS Nom del centre Places 

Barcelona Dreta Alba 51 

Barcelona Esquerra Gurú 40 

Barcelona Nord Carrilet 48 

Total CSB 
 

139 

Total RSB 
 

244 
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Avaluació 
 
A continuació es presenten els resultats més destacats de l’avaluació dels serveis 
de salut mental del 2015. Aquesta informació ens permet conèixer i millorar 
anualment l’activitat, qualitat i accessibilitat de les diferents línies. 
 
Les taules següents corresponen als objectius, alguns dels quals s’han avaluat en 
diferents línies assistencials de salut mental al llarg de l’any 2015. 
 
· Indicador: Pacients adults atesos amb diagnòstic de TMG (percentatge de 

persones) 
 
Taula 53. Pacients adults atesos amb diagnòstic de TMG, CSB 2015 

AIS 

 

Pacients 
atesos 

Pacients atesos amb 
diagnòstic TMG 

Pacients % 

Barcelona Dreta 10.579 3.463 32,7% 

Barcelona Litoral Mar 8.105 2.436 30,1% 

Barcelona Esquerra 12.022 3.798 31,6% 

Barcelona Nord 14.247 4.701 33,0% 

Total CSB 44.953 14.398 32,03% 

Total RSB 112.291 39.239 34,9% 

Font: CMBD-SM 2015. 

 
 
· Indicador: Pacients atesos infantil i juvenil amb diagnòstic de TMG 

(percentatge de persones). 
 
Taula 54. Pacients atesos infantil i juvenil amb diagnòstic de TMG, CSB 2015 

Font: CMBD-SM 2015. 

 
  

AIS 

 

Pacients atesos 

Pacients atesos amb diagnòstic 
TMG* 

Pacients % 

Barcelona Dreta 3.183 372 11,7% 

Barcelona Litoral Mar 2.941 187 6,4% 

Barcelona Esquerra 2.215 250 11,3% 

Barcelona Nord 3.727 454 12,2% 

Total CSB 12.066 1.263 10,5% 

Total RSB 47.459 6.132 12,9% 

7.2. 
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En el seu conjunt, com a elements d’avaluació de la xarxa de salut mental, hi ha 
hagut diverses línies de millora, entre les quals destaquen: el desplegament 
progressiu de les rutes assistencials; la millora de l’abordatge integral de les 
patologies severes en salut mental a la xarxa especialitzada; l’augment del suport 
a l’atenció primària per a l’abordatge de la patologia mental lleu i moderada; la 
implantació de la història clínica compartida (HC3); la recepta electrònica; el Codi 
risc de suïcidi (CRS); la millora en l’abordatge de patologies emergents com la 
psicosi incipient, trastorn de l’espectre autista (TEA), els trastorns de conducta 
alimentària (TCA), el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), entre 
d’altres. 
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Atenció a les drogodependències 
Durant l’any 2015, la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya ha continuat desenvolupant les línies estratègiques i 
d’actuació en les àrees de prevenció, assistència, reducció de danys i reinserció 
social relacionades amb el consum de drogues i els riscos associats, d’acord amb 
el Pla de salut i  Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut.  

S’ha continuat impulsant el Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP), que 
recull alguns programes que implementen de forma coordinada diferents 
departaments. Aquest és el cas del Programa de prescripció social (en què els 
professionals d’atenció primària recomanen activitats comunitàries a pacients amb 
risc d’aïllament social o símptomes lleus de depressió o ansietat) i del Fitjove (que 
promociona l’esport com a forma de prevenir el consum de drogues).

L’elaboració del Pla d’actuació en prevenció 2012-2016 ha permès disposar d’un 
instrument formal i operatiu de referència pel que fa a les polítiques, programes i 
actuacions de Catalunya en l’àmbit de la prevenció de l’ús de drogues i els 
problemes associats. 

Es continua treballant en la implementació de programes de prevenció en l’àmbit 
de salut. Així, a l’atenció primària se segueixen dedicant esforços a consolidar el 
programa Beveu Menys, tant reforçant la figura del referent d’alcohol en totes les
ABS del territori, com desenvolupant eines i materials de suport per a la consulta, 
com donant suport a la coordinació entre l’atenció primària i l’atenció 
especialitzada. 

Així mateix s’ha continuat desenvolupant el Programa sobre l’abordatge de la 
violència contra la parella a la Xarxa d’atenció a les drogodependències (XAD).
S’han format referents en CAS del territori i s’estan formant els professionals dels 
diferents circuits de violència del territori sobre la relació d’aquest fenomen amb el 
consum de substàncies. 

La XAD està integrada per dispositius de tipus ambulatori, hospitalari i residencial. 
En l’àmbit ambulatori l’element central és el centre d’atenció i seguiment (CAS), 
que constitueix la porta d’entrada a la XAD. Altres dispositius d’atenció ambulatòria 
són els centres i programes de reducció de danys, les sales de consum supervisat, 
les unitats mòbils i els equips de carrer. Com a recursos d’hospitalització cal 
destacar les unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD), les unitats de patologia 
dual (UPD) i els centres de crisis. 

Els recursos residencials són els centres de dia, els pisos de reinserció i les 
comunitats terapèutiques (CT), que depenen del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, encara que són autoritzades pel Departament de Salut. 

Durant l’any 2015 en l’àmbit assistencial, s’ha seguit avançant en la integració 
funcional de les xarxes de drogodependències i de salut mental, d’acord amb els 
nous models organitzatius i de gestió. 
En l’àmbit de la reducció de danys, es continuen desenvolupant i implementant 
programes dirigits a prevenir les infeccions per la sida, l’hepatitis, la tuberculosi i 
les infeccions de transmissió sexual, a més de la mortalitat per sobredosi. 

7.3.
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El 2014 es va iniciar una revisió del Programa d’intercanvi de xeringues, amb nou 
impuls durant el 2015. Aquest Programa es desenvolupa a tot el territori català a 
través de recursos específics de drogues però també amb la participació de moltes 
farmàcies i centres d’atenció primària. 
 
 
Disponibilitat de recursos de drogues a Barcelona 
 
La ciutat de Barcelona disposa actualment de diferents recursos que donen 
cobertura a tots els districtes de la ciutat per oferir la cartera de serveis d’atenció a 
les drogodependències. 
 
La majoria dels CAS de Barcelona són titularitat de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona (ASPB) o bé tenen un conveni d’adscripció a l’ASPB. 
 
A la taula 55 es detallen els recursos d’atenció a les drogodependències de la 
ciutat de Barcelona. 
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Taula 55. Disponibilitat de recursos de drogues, CSB 2015 

AIS  Recurs  Titularitat  Proveïdor 

Barcelona Dreta 

Centre de Salut Mental i 
Addiccions Gràcia 

Germanes Hospitalàries 
i Sagrat Cor 

Germanes Hospitalàries i 
Sagrat Cor 

CAS Horta- Guinardó ASPB  INPROSS 

CAS Unitat de 
Toxicomanies P. Sant 
Pau-Citran 

Fundació de la Gestió 
Sanitària H. Sant Pau 

Fundació de la Gestió 
Sanitària H. Sant Pau 

Barcelona Litoral Mar 

CAS Sala Baluard* 
Ass. Benestar i 
Desenvolupament 

Ass. Benestar i 
Desenvolupament 

CAS Fòrum  
Parc de Salut Mar Parc 
de Salut Mar 

Parc de Salut Mar Parc 
de Salut Mar 

CAS Barceloneta  
Parc de Salut Mar Parc 
de Salut Mar 

Parc de Salut Mar Parc 
de Salut Mar 

CAS Lluís Companys  Creu Roja  Creu Roja  

CAS SPOTT*  Diputació  Diputació  

CAS CECAS (Càritas)*  Fundació CECAS Fundació CECAS 

Barcelona Esquerra 

Servei d'Orientació sobre 
Drogues (SOD)* 

ASPB  Institut Genus 

CAS Unitat d’Alcohologia 
de la Generalitat*H. Clínic 
de Barcelona 

Corporació Sanitària 
Clínic 

Corporació Sanitària 
Clínic 

CAS Sants  ASPB  ABD 

CAS Sarrià  ASPB  ABD 

Barcelona Nord 

CAS Vall d’Hebron  ICS ICS 

CAS Nou Barris  ASPB Institut Genus 

CAS Garbivent   ASPB INPROSS 

Unitat d’Alcoholisme de 
BCN (Acàcies)* 

ICS ICS 

*Dóna servei a tot Barcelona. 

Font: contractació 2015. 

 
  



 
 
 

CatSalut. Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria 2015   
 
 

79 

Taula 56. Distribució dels pacients que han iniciat tractament en un centre d’atenció i seguiment 
de drogodependències, per AIS i droga principal, CSB 2015 

AIS Heroïna Cocaïna Cànnabis Alcohol Opiacis Tabac Fàrmacs Altres Total 

Barcelona Dreta 39 137 159 453 19 232 37 11 1.087 

Barcelona Litoral Mar 165 97 30 158 3 - 4 11 468 

Barcelona Esquerra 91 134 56 312 5 - 15 8 621 

Barcelona Nord 193 202 115 663 4 - 34 13 1.224 

Total CSB 488 570 360 1.586 31 232 90 43 3.400 

Total RSB 880 1.489 1.222 4.132 118 303 155 109 8.408 

Font: Subdirecció General de Drogodependències. Departament de Salut. 
 
 
Taula 57. Distribució dels pacients que han iniciat tractament en un centre d’atenció i 
seguiment de drogodependències, per AIS i sexe, CSB 2015 

AIS Dona % dones Home % homes Total 

Barcelona Dreta 321 29,53% 766 70,47% 1.087 

Barcelona Litoral Mar 104 22,22% 364 77,78% 468 

Barcelona Esquerra 157 25,28% 464 74,72% 621 

Barcelona Nord 294 24,02% 930 75,98% 1.224 

Total CSB 876 1,0105 2.524 2,9895 3.400 

Total RSB 2.027 24,11% 6.381 75,89% 8.408 

Font: Subdirecció General de Drogodependències. Departament de Salut. 
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8.1. Atenció farmacèutica 

8.2.  Prestacions complementàries 

  

8. 



 
 
 

CatSalut. Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria 2015   
 
 

81 

Atenció farmacèutica 
 
Descripció i recursos 
 
Els recursos de l’atenció farmacèutica als usuaris del sistema sanitari en l’àmbit de 
l’atenció primària són les oficines de farmàcia, les farmacioles i els serveis 
farmacèutics d’atenció primària. 
 
Les oficines de farmàcia són establiments sanitaris dirigits per professionals 
farmacèutics en els quals es porten a terme, a més de l’adquisició, l’elaboració, el 
control, la dispensació i la informació de medicaments, altres tasques d’atenció 
farmacèutica relacionades amb la salut pública, com ara la promoció de la salut i la 
prevenció de la malaltia. A Catalunya, l’horari ordinari és de 40 hores setmanals. A 
més, s’estableix la possibilitat d’obrir 365 dies l’any, 13 o 24 hores diàries. 
 
Les farmacioles són unitats farmacèutiques ubicades en nuclis sense serveis 
d’atenció farmacèutica (nuclis rurals, turístics, residencials o industrials), que 
depenen d’una única oficina de farmàcia i on la dispensació de medicaments es 
realitza en presència d’un farmacèutic. 
 
Els serveis de farmàcia d’atenció primària són els encarregats de prestar l’atenció 
farmacèutica en els centres d’atenció primària de les àrees bàsiques de salut dels 
àmbits corresponents. Les funcions encomanades en la Llei d’ordenació 
farmacèutica als serveis de farmàcia d’atenció primària són portades a terme per 
experts en medicaments integrats en les estructures d’atenció primària de les 
entitats proveïdores de serveis sanitaris. 
 
Pel que fa a l’atenció especialitzada de la xarxa sanitària d’utilització pública de 
Catalunya, els recursos de l’atenció farmacèutica són els serveis de farmàcia 
hospitalaris. Aquests són els serveis generals clínics dels hospitals, responsables 
de l’atenció farmacèutica dels pacients ingressats i dels pacients ambulatoris 
atesos a l’hospital. 
 
Els dipòsits de medicaments són unitats farmacèutiques vinculades a un servei de 
farmàcia hospitalari o oficina de farmàcia responsables dels medicaments d’un 
centre sanitari. 
 
 
Taula 58. Recursos d’atenció farmacèutica, CSB 2015 

Oficines de farmàcia 1.032 

Serveis de farmàcia hospitalària 36 

Servei de farmàcia de primària 2 

Dipòsits de medicaments hospitalaris 26 

Farmaciola 0 

Font de dades: Datamart de la Prestació Farmacèutica (DPF) 

 
 
 
 
 

  

8.1. 
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Activitat 
 
L’any 2015, l’import líquid (preu de venda públic menys el pagament de la 
prestació a l’usuari) derivat de la prestació farmacèutica finançable en receptes del 
CatSalut va ser de 351.374.565,81 euros. Aquesta despesa correspon a la 
facturació del Col·legi de Farmacèutics en concepte de receptes dispensades a les 
oficines de farmàcia del CSB, que inclou els descomptes per incidències de la 
facturació. Això representa un decrement de -0,43% respecte a l’any 2014, mentre 
que a Catalunya aquest increment ha estat d’un 0,86%. 
 
Quant al nombre de receptes, s’han facturat un total de 31.627.606. L’increment 
respecte a l’any anterior ha estat al CSB del 0,40% i a Catalunya ha estat d’un 
0,82%. 
 
El 2015 les especialitats farmacèutiques constitueixen el grup que representa un 
percentatge més elevat tant de l’import líquid (89,92%) com de les receptes 
(95,97%), seguit del capítol d’efectes i accessoris (8,87% en import i 3,79% en 
receptes). El capítol d’altres productes inclou majoritàriament les autovacunes 
bacterianes i extractes hiposensibilitzants. El capítol de dietoterapèutics inclou les 
dietes per metabolopaties i les llets. 
 
Taula 59. Prestació farmacèutica. % receptes i % import líquid (PVL) 
segons tipus de producte1, CSB 2013 - 2015 

  %PVL % receptes 

 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Especialitats 90,40 90,26 89,92 96,17 96,11 95,97 

Fórmules magistrals 0,17 0,17 0,15 0,09 0,08 0,07 

Efectes i accessoris 8,54 8,59 8,87 3,60 3,65 3,79 

Dietoterapèutics 0,41 0,51 0,56 0,11 0,13 0,14 

Altres productes 0,47 0,48 0,51 0,04 0,03 0,03 
1Àmbit de dispensació de l’oficina de farmàcia sense descomptes. 

Font de dades: DPF. 

 

 
Els canvis establerts a nivell del copagament el juliol 2012 van suposar la 
introducció per primera vegada d’una aportació del 10% entre la major part dels 
pensionistes, amb l’establiment d’un llindar segons el nivell de renda i, per altra 
banda, un increment del percentatge d’aportació dels actius (actualment 40%, 50% 
o 60% segons el nivell de renda). El percentatge d’aportació dels usuaris al CSB 
l’any 2015 va ser del 9,20% respecte al 9,19% corresponent a l’any 2014. 
 
A continuació es mostra l’anàlisi del percentatge de receptes prescrites i del 
percentatge de l’aportació en funció de la renda. L’aportació del CatSalut és el 
preu de venda al públic (PVP) menys el pagament de la prestació fa l’usuari. No 
inclou les receptes d’agonistes-opiacis, accidents de treball i dietoterapèutics. Hi 
ha un grup exempt d’aportació que va representar un 5,71% de les receptes i un 
6,81% del PVL. 
 
L’aportació dels assegurats segons el nivell de copagament respecte a la quantitat 
total pagada pels ciutadans oscil·la entre el 0% en els exempts fins a un 45,69% 
en el grup d’aportació del 10%. 
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Taula 60. Receptes i aportació del CatSalut segons el nivell d’aportació en 
funció de la renda, CSB 2015 

  
% import CatSalut 

 
% receptes 

% de 
l'aportació 

per nivell de 
copagament 

Exempts d'aportació 23.747 (6,81%) 1.774 (5,71%) 0,00 
Aportació d'un 10% 250.198 (71,74%) 21.862 (70,41%) 45,69 
Sense límit d'aportació mensual 405 (0,12%) 38.870 (0,13%) 0,11 
Límit d'aportació mensual de 8,23€ 177.036 (50,76%) 15.360.459 (49,47%) 28,69 
Límit d'aportació mensual de 18,52€ 72.757 (20,86%) 6.463.063 (20,82%) 16,89 
Aportació d'un 40% 46.571 (13,35%) 4.681.911 (15,08%) 29,81 
Aportació d'un 50% 25.540 (7,32%) 2.476.612 (8,01%) 21,90 
Aportació d'un 60% 2.684 (0,77) 244.900 (0,79) 2,60 
Límit d'aportació mensual de 61,75€ 1.353 (0,39%) 135.766 (0,44%) 1,29 
Sense límit 1.331 (0,38%) 109.134 (0,35%) 1,31 

Font de dades: DPF. 

 
Les dades obtingudes per l’àmbit de prescripció reflecteixen la despesa atribuïble 
als metges pertanyents a unitats proveïdores del CSB. El 82,18% d'aquesta 
despesa i el 91,01% de les receptes deriva de la prescripció dels metges de 
capçalera i pediatres. 
 
S’observa un increment en el percentatge de despesa i receptes atribuïble a 
metges especialistes. 
 

Taula 61. Prestació  farmacèutica. Receptes i import líquid 
segons tipus de prescriptor1, CSB 2013-2015 

  %PVL % receptes 

 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Capçalera i pediatres 85,53 84,66 82,18 92,13 92,00 91,01 

Metges d’urgències 0,17 0,03 0,01 0,39 0,03 0,02 

Metges especialistes 14,21 15,10 17,63 7,39 7,82 8,84 

Altres i sense imputar 0,09 0,22 0,18 0,08 0,15 0,13 
1
Àmbit de prescripció de les unitats proveïdores. 

Font de dades: DPF. 

 
Quant als indicadors quantitatius de la prestació farmacèutica, al gràfic 9 es pot 
veure l’indicador estandarditzat en base a la població de Catalunya, (mitjançant 6 
trams d’edat i sexe), receptes per habitant i import facturat per habitant. L’Àrea 
Integral de Salut (AIS) que presenta un valor més baix en el nombre de receptes i 
import per habitant és Barcelona Esquerra amb valors de 14,96 i 166,99€ 
respectivament, seguit de l’AIS Barcelona Dreta amb valors de 15,65 receptes i 
173,40€ per habitant.  
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Gràfic 9. Prestació  farmacèutica. Receptes i import líquid per habitant 
estandarditzat, CSB 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font de dades: DPF. Informació en base visió de territori de la població. 
 
El valor de l’indicador percentatge d’especialitat farmacèutiques genèriques al CSB 
ha estat de 53,69% i a Catalunya de 53,66%.              .  
 
En relació amb l’import, els cinc grups terapèutics que representen el 75,65% de la 
despesa en import total (PVP) són: sistema nerviós central (28,49%), 
cardiovascular (15,40%), digestiu i metabolisme (14,65%), aparell respiratori 
(10,27%) i teràpia antineoplàstica (6,84%). Del total de grups, tots incrementen la 
proporció de manera sostinguda excepte l’aparell cardiovascular, la teràpia 
genitourinària, l’aparell locomotor, els antiparasitaris i el grup de varis. 
 
Els fàrmacs del sistema nerviós central i de l’aparell cardiovascular són els que 
presenten una major proporció d’envasos (27,10% i 26,97%) respectivament, 
seguit de l’aparell digestiu (15,94%) 
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Taula 62. Distribució percentual del consum d’envasos dels medicaments 
per classificació ATC*, CSB 2015 

  2013 2014 2015 

 

%PVP 
sobre 

EF 

% 
envasos 

%PVP 
sobre EF 

% envasos 
%PVP 

sobre EF 
% 

envasos 

Aparell digestiu i metabolisme 13,74 16,52 14,12 16,18 14,65 15,94 

Sang i òrgans hematopoètics 5,51 6,64 5,81 6,66 6,41 6,75 

Aparell cardiovascular 16,40 27,23 15,70 27,15 15,40 26,97 

Teràpia dermatològica 1,77 1,72 1,85 1,77 1,87 1,79 

Teràpia genitourinària 5,31 2,91 5,26 2,71 5,22 2,80 

Teràpia hormonal 2,41 1,71 2,41 1,63 2,44 1,64 

Teràpia antiinfecciosa 2,07 3,15 2,16 3,07 2,15 3,15 

Teràpia antineoplàstica 6,39 0,98 6,46 1,01 6,84 1,06 

Aparell locomotor 4,18 5,39 3,38 4,80 3,01 4,37 

Sistema nerviós 28,98 25,60 29,50 26,69 28,49 27,10 

Antiparasitaris 0,28 0,18 0,22 0,19 0,22 0,20 

Aparell respiratori 9,82 4,82 10,10 5,03 10,27 5,14 

Òrgans dels sentits 2,55 3,04 2,58 2,98 2,61 2,96 

Varis i sense especificar 0,59 0,12 0,47 0,12 0,44 0,14 

*Classificació anatòmica de medicaments. Font de dades: DPF. 

 

Un total de 10 principis actius han representat el 18,04% de l’import en PVP i un 
4,55% dels envasos (taula 63). Els ATC del grup de l’aparell respiratori (salmeterol 
i fluticasona, bromur de tiotropi i formoterol i budesonida) representen un 5,60% 
del PVP respecte a la despesa total de les especialitats farmacèutiques. Els 
principis actius del sistema nerviós (fentanil, pregabalina i paliperidona) 
representen un 4,58% del PVP total amb creixements importants dels dos primers i 
disminució del percentatge de l’import de la pregabalina, per aparició del genèric. 
 
Taula 63. Distribució percentual de la despesa ocasionada pels 10 ATC,  
CSB 2013-2015 

Principi actiu 
% envasos sobre total EF % PVP sobre total EF 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Atorvastatina   1,63 1,64 1,69 2,13 2,27 2,47 

Insulina glargina 0,27 0,30 0,32 1,79 1,98 2,13 

Salmeterol i fluticasona 0,40 0,39 0,36 2,40 2,36 2,11 

Tiotropi, bromur 0,42 0,42 0,43 1,87 1,76 1,79 

Formoterol i budesonida  0,40 0,33 0,31 2,11 1,77 1,70 

Tacrolimus 0,12 0,12 0,15 1,27 1,37 1,67 

Enoxaparina  0,22 0,22 0,23 1,49 1,53 1,60 

Fentanilo  0,36 0,41 0,46 1,13 1,34 1,59 

Pregabalina 0,47 0,51 0,53 2,38 2,54 1,55 

Paliperidona 0,04 0,05 0,07 0,92 1,17 1,44 

Font de dades: DPF. 
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En relació amb els efectes i accessoris (taula 64), els productes per a la 
incontinència han representat un 68,51% de l’import PVP d’aquest capítol. Pel que 
fa als productes per a la incontinència, el consum en absorbents d’incontinència 
urinària ha estat de 21.983.681,33 euros, el que representa un 96,70% respecte 
del total de productes per a la incontinència i un 5,68% respecte del total de la 
despesa farmacèutica en PVP. 
 
S’observa un creixement d’aquests absorbents que van augmentar un 2,47% a 
l’any 2015 respecte l‘any anterior.  
 
 
Taula 64. Efectes i accessoris, CSB 2012-2015 

 
% increment PVP %PVP 

% 
envasos 

 2013/2012 2014/2013 2015/2014   

Incontinència -2,29 1,00 2,55 68,51 49,19 

Ostomia -0,22 4,21 2,54 12,98 7,77 

Material de 
cura -9,32 2,01 3,53 15,24 37,41 

Elàstics -15,47 4,73 0,87 0,38 1,05 

Varis 1,75 9,34 9,00 2,89 4,58 

Font de dades: DPF. 

 
 
Es presenten les dades DHD (dosi/1.000 habitants/ dia) dels subgrups 
farmacològics antipsicòtics, antidepressius, hipnòtics i sedants i ansiolítics dels 
districtes de la ciutat de Barcelona distribuïts per gènere i en la població major de 
74 anys. 
 
Pel que fa als resultats de les DHD d’antipsicòtics, els valors més alts es troben en 
els homes del districte d’Horta-Guinardó i en dones de Sarrià-Sant Gervasi (15,60 
DHD  i 23,59 DHD respectivament). En antidepressius el districte que té el valor 
més alt en DHD tant en homes com en dones és el de Gràcia (142,31 DHD i 
275,57 DHD respectivament). En el subgrup d’hipnòtics i sedants el valor de les 
DHD més alt dels homes és a Les Corts (67,73 DHD), i de les dones a Gràcia 
(117,34 DHD). Finalment, pel que fa als ansiolítics, els homes de Sarrià-Sant 
Gervasi i les dones de Les Corts obtenen els valors més alts (109,43 DHD i 160,81 
DHD respectivament). 
 
S’observa que els valors de les DHD en les dones és sempre superior en tots els 
districtes, fins i tot s’arriben a doblar els resultats com és el cas dels 
antidepressius, i pràcticament també en hipnòtics - sedants i ansiolítics 
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Taula 65. DHD de determinats grups farmacològics, segons gènere i districte. Població 
major de 74 anys, CSB 2015 

>74 anys Antipsicòtics Antidepressius 
Hipnòtics i 

sedants 
Ansiolítics 

Districte de 
residència de la 
persona assegurada 

Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona 

Ciutat Vella 12,63 17,08 87,29 203,63 48,87 95,87 79,48 126,60 

Sant Martí 12,22 17,40 112,86 274,02 50,37 90,70 73,37 133,96 

Les Corts 11,43 17,90 130,02 264,66 67,73 100,65 99,21 160,81 

Sants-Montjuïc 13,45 19,35 107,22 236,00 58,78 116,33 80,57 143,86 

Sarrià-Sant Gervasi 12,86 23,59 119,45 207,44 64,27 91,00 109,43 155,22 

Eixample 14,27 19,82 125,72 248,07 63,00 103,40 94,26 154,44 

Gràcia 13,81 20,20 142,31 275,57 67,24 117,34 89,84 158,80 

Horta-Guinardó 15,60 22,66 122,46 270,74 55,18 115,77 76,24 153,04 

Nou Barris 12,82 18,34 102,21 249,43 58,62 113,16 69,07 145,73 

Sant Andreu 10,98 16,89 115,51 272,71 57,32 112,49 73,81 151,03 

Font: Datamart® Transversal CatSalut. 

DHD: dosi/1.000 habitant/dia. 
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Prestacions complementàries 
 
Rescabalaments de despeses 
 
L’article 4 del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la 
cartera de serveis comuns del sistema nacional de salut (SNS) i el procediment 
per a la seva actualització, determina que la utilització de les prestacions sanitàries 
es realitzarà amb els mitjans disponibles en l’SNS, en els termes i les condicions 
previstes en la Llei general de sanitat i en altres disposicions. 
 
L’apartat tercer de l’article esmentat disposa que en els casos d’assistència 
sanitària urgent, immediata i de risc vital que hagin estat atesos fora de l’SNS es 
reintegraran les despeses, una vegada comprovat que no es van poder utilitzar 
oportunament els mitjans del sistema sanitari públic i que no constitueix una 
utilització desviada o abusiva d’aquesta excepció. En l’àmbit del CatSalut, el 
reintegrament d’aquestes despeses es fa d’acord amb el que està establert a la 
Instrucció 4/95. 
 
 
Taula 66. Rescabalament de despeses, CSB 2014-2015 

 

2014 2015 
Variació    

2014-2015 
Expedients Expedients Expedients 

Import 
expedient 

Import 
autoritzat 

Sol·licituds 
denegatòries 

40 44 108.782,64 € 0,00 € 10 % 

Sol·licituds 
aprovatòries 

4 6 23.576,60 € 23.564,79  € 50 % 

Sol·licituds pendents 
de resoldre 

3             6 8.795,85 € 0,00 € 100 % 

Total de sol·licituds 47 56 141.155,09 € 23.564,79 € 19,15  % 

Font d’informació: Datamart de prestacions (tall de maig de 2016). 
 
  

El 78,58 % de 
les sol·licituds 
són 
denegatòries 

8.2. 
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Reducció del percentatge d’aportació en la prestació 
farmacèutica ambulatòria 
 
 
L’entrada en vigor del Reial decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents 
per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i 
seguretat de les seves prestacions. Aportació dels usuaris i els seus beneficiaris 
en la prestació farmacèutica ambulatòria. 
 
La Instrucció 03/2014 reguladora que reconeix, amb caràcter excepcional i de 
forma temporal, de la reducció del percentatge d’aportació de l’usuari en la 
prestació farmacèutica ambulatòria a càrrec del Servei Català de la Salut  a l’àmbit 
del Consorci Sanitari de Barcelona té com finalitat garantir unes condicions 
mínimes d’equitat en l’accés a la prestació farmacèutica ambulatòria, garantir el 
dret a la salut, com a dret inclòs en el dret a la dignitat de la persona. 
 
 
 

Taula 67. Sol·licituds de Reconeixement de la reducció del percentatge d’aportació 
de l’usuari en la prestació farmacèutica, CSB 2015  

Expedients 
 

Expedients % s total 

Sol·licituds denegatòries 22 56,41 % 

Sol·licituds aprovatòries 15 38,46 % 

Sol·licituds pendents de resoldre 2 5,13 % 

Total de sol·licituds CSB 39 100,00% 

Font d’informació: Registre RAPF (Tall de maig de 2016). 
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Ajuts d’estada i manutenció per a pacients i familiars 
 
Els ajuts d’estada i manutenció per a pacients i familiars vénen regulades per la 
Instrucció 06/2010 del CatSalut, que defineix el règim dels ajuts per a despeses 
d’estada i manutenció a la ciutadania resident a Catalunya amb dret reconegut a 
l’atenció sanitària pública, que ha de rebre una atenció sanitària a càrrec del 
CatSalut fora de la seva regió sanitària o bé fora de l’àmbit territorial del CatSalut, 
en el supòsits previstos per aquesta Instrucció. En qualsevol cas s’exclou l’atenció 
sociosanitària i de salut mental. 
 
El seu objectiu és contribuir a evitar qualsevol tipus de limitació socioeconòmica de 
l’entorn específic del pacient que pugui dificultar el seu accés al tractament mèdic 
prescrit pels professionals dels serveis assistencials del CatSalut, quan els serveis 
indicats no es puguin realitzar per causes mèdiques dins de la seva regió sanitària 
de residència, garantint així el dret efectiu a l’equitat en l’accés als serveis sanitaris 
públics i, en definitiva, a la salut . 
 
 
Taula 68. Dietes d’estada i manutenció, CSB 2014-2015 

  
2014 2015 

Variació  
2014-2015 

Nre. expedients 3 2 -33,33% 

Import 4.981,00 € 4.816,00 € -3,31% 

Font d’informació: Datamart de Prestacions (Tall de maig de 2016) 

 
La incidència d’aquesta prestació complementària a l’Àmbit Barcelona Ciutat és 
anecdòtica atès que la necessitat de sortir de l’àmbit de l’RSB per a rebre atenció 
sanitària és molt excepcional. 
 
Cal tenir en compte que els valors absoluts d’aquesta prestació molt petits per la 
qual cosa qualsevol petita variació està associada a canvis percentuals importants. 
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Farmàcia excepcional  
 
El 2 de desembre de 2013 va entrar en vigor la resolució del director del CatSalut 
per la qual s’aprova el procediment de reintegrament excepcional del corresponent 
import de medicaments i productes sanitaris no inclosos en la prestació del 
Sistema Nacional de Salut (SNS), i es crea la Comissió de Farmàcia Excepcional 
del CatSalut, que constitueix el marc de referència normatiu i de gestió per 
aquesta prestació excepcional del CatSalut. 

Amb motiu de garantir l’equitat en l’accés  a la prestació sanitària, aquest ajut 
excepcional té com a objectiu facilitar als ciutadans assegurats pel CatSalut, 
l’accés als medicaments i productes sanitaris no inclosos en la prestació 
farmacèutica de l’SNS, imprescindibles per al tractament del pacient, amb eficàcia 
provada,  en el cas de patologies greus, de caràcter crònic o llarga durada, quan 
l’SNS no disposa de alternatives terapèutiques finançades.  
 

Taula 69. Farmàcia excepcional, CSB 2014-2015 

2014 2015 
Variació    

2014-2015 

Sol·licituds rebudes     %s  total   

Sol·licituds denegatòries    38   27 12,74% -28,95% 

Sol·licituds aprovatòries 139 180 84,90% 29,50% 

Sol·licituds pendents de 
resoldre 

15 5 2,36% -66,66% 

Total 159 212 100,00% 33,33% 

Font d’informació: Datamart de prestacions (tall de maig de 2016). 

 

Pel que fa als expedients de pagament, s’han tramitat 365 expedients per un 
import de 80.302,38€ del quals s’ha autoritzat el pagament de 55.160,02€ 
(68,69%), que suposa respecte de l’any 2014, un increment del 36,70% 
d’expedients i del 26,32% de la despesa real del CatSalut.  
 
La mitjana del termini de pagament durant l’any 2015 ha estat de 109,6 dies, el 
que representa un decrement de 17,20 dies respecte l’any 2014. 
 
La Comissió de Farmàcia Excepcional del CatSalut va procedir a revisar i 
actualitzar la relació de tipologies de productes farmacèutics no inclosos, tramitats 
per aquest procediment, fet que impedeix una comparació coherent amb la 
tipologia definida fins a l’any 2014.  
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Altres línies 
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Transport sanitari no urgent 

Descripció 

Tal com estableix la Instrucció 03/2006 del CatSalut, el transport sanitari no urgent 
és el trasllat especial de persones malaltes o accidentades que, per impossibilitat 
física o altres causes exclusivament clíniques, no poden utilitzar transport ordinari 
per desplaçar-se a rebre assistència sanitària a un centre, servei o establiment 
sanitari o per desplaçar-se al seu domicili després de rebre l'atenció sanitària, en 
el supòsit de persistir les causes que justifiquin la seva necessitat. 

Segons el tipus de vehicle, el transport sanitari no urgent pot ser: 

- Transport sanitari individual: en el cas que el vehicle disposi d'una sola lIitera. 

- Transport sanitari col·lectiu: en el cas que es realitzi amb vehicles adequats per 
traslladar un màxim de 6 pacients. 

Segons el moment de la demanda pot ser: 

- Transport sanitari programat: en el cas que la demanda es comuniqui amb una 
antelació mínima de 24 hores.  
La comunicació s'ha de realitzar al més aviat possible des del moment en el qual 
es coneix data i hora de I'assistència sanitària a rebre. 

- Transport sanitari no urgent i no programat: en el cas que s’ha de realitzar en un 
temps determinat i no previst (alta d'urgències, prova diagnòstica a un altre centre, 
etc.). 

Aquest tipus de transport s'ha de realitzar en un temps màxim de 4 hores des de la 
seva demanda, excepte: 

- Quan I'activitat s'hagi demanat amb motiu de l'activació d'un pla d'emergències 
exterior a I'hospital, en aquest cas s'ha de realitzar amb prioritat absoluta. 

- Amb motiu de l'activació pel Pla integral d'urgències de Catalunya (PIUC), en 
aquest cas s'ha de realitzar en un temps màxim de 2 hores. 

9.1.
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Activitat 
 
El 2015 s’ha continuat coordinant i avaluant  el transport no urgent: programat, no 
programat individual o col·lectiu. 
 
 
Taula 70. Activitat de transport sanitari no urgent dels serveis individual per AIS, CSB 2014-
2015 

AIS 

Serveis individuals 

2014 2015 
Variació 

2014-2015 
Distribució 

2014 2015 

Barcelona Dreta 71.974 79.231 7.257 54,31% 59,81% 

Barcelona Litoral Mar 47.433 63.340 15.907 36,62% 45,79% 

Barcelona Esquerra 61.118 69.604 8.486 40,19% 43,81% 

Barcelona Nord 102.407 109.882 7.475 54,32% 54,03% 

Total CSB 282.932 322.057 39.125 46,77% 53,23% 

 
 
Taula 71. Activitat de transport sanitari no urgent dels serveis col·lectius per AIS. CSB, 
2014-2015 

AIS 

Serveis col·lectius 

2014 2015 
Variació 

2014-2015 

Distribució 

2014 2015 

Barcelona Dreta 60.554 54.397 -6.157 45,69% 41,06% 

Barcelona Litoral Mar 82.105 75.207 -6.898 63,38% 54,37% 

Barcelona Esquerra 90.964 88.863 -2.101 59,81% 55,93% 

Barcelona Nord 86.115 93.730 7.615 45,68% 46,09% 

Total CSB 319.738 312.197 -7.541 50,60% 49,40% 
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Taula 72. Activitat total de transport sanitari no urgent per AIS, CSB 2014-2015 

AIS 

Total serveis  

2014 2015 Variació 2014-2015 

Barcelona Dreta 132.528 132.472 -56 

Barcelona Litoral Mar 129.538 138.313 8.775 

Barcelona Esquerra 152.082 158.875 6.793 

Barcelona Nord 188.522 203.368 14.846 

Total CSB 602.670 633.028 30.358 
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Rehabilitació 
 
Descripció 
 
La rehabilitació física comprèn les activitats, preventives i rehabilitadores, les 
ajudes tècniques i els fàrmacs, encaminats a facilitar, mantenir o retornar el major 
grau de capacitat funcional i independència possible de l’individu segons la causa i 
el seu estat funcional. 
 
Les activitats de rehabilitació les duen a terme equips multidisciplinaris que actuen 
sota la responsabilitat d’un metge especialista en medicina física i rehabilitació, i 
inclouen l’aplicació de totes les tècniques que s’escaiguin en cada cas, entenent 
que quan un pacient presenti pluripatologia haurà de ser tractat de forma integral, 
sempre que això sigui possible. 
 
Els serveis de rehabilitació física i de logopèdia en la modalitat ambulatòria i 
domiciliària es realitzen en dispositius propis de l’Institut Català de la Salut (ICS), 
de la xarxa d’hospitals d’aguts del SISCAT i per altres proveïdors adjudicataris a 
través de  procediments públics de contractació. 
 
A la taula 73 es mostren els centres amb atenció a la rehabilitació física, logopèdia 
i domiciliària del CSB. 
 
Taula 73. Centres amb atenció a la rehabilitació física, logopèdia i domiciliària, CSB 2015 

AIS CAP 
Centres de 

Rehabilitació 
Hospitals 

Barcelona Dreta - Lot B3 
Hospital Dos de Maig 

Hospital de Sant Pau 

Barcelona Litoral Mar 
CAP Drassanes Lot B1 Consorci Mar Parc de Salut de 

Barcelona CAP Vila Olímpica Lot B5 

Barcelona Esquerra - Lot B2 

Hospital Clínic 

Clínica Plató 

Hospital Sagrat Cor 

Barcelona Nord 

CAP Horta 

Lot B4, B12B 

Hospital General de la Vall d'Hebron 
CIS Cotxeres 

CAP Sant Andreu 
Hospital de Sant Rafael 

HU Vall d'Hebron 

Font: Contractació 2015. 
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Activitat 
 
A continuació es mostren les dades d’activitat de rehabilitació ambulatòria 
realitzada al CSB els anys 2014-2015. 
 
S’hi inclou el nombre de processos de rehabilitació ambulatòria realitzats als 
hospitals i als centres perifèrics de rehabilitació del CSB. 
 
Taula 74. Processos realitzats de rehabilitació ambulatòria i domiciliària, CSB 2014-2015 

AIS 

RHB ambulatòria RHB domiciliària 

2014 2015 
Variació 

2014-2015 
2014 2015 

Variació 
2014-
2015 

Barcelona Dreta 11.956 12.301 345 3.074 3.051 -23 

Barcelona Litoral Mar 7.800 7.428 -372 2.119 2.205 86 

Barcelona Esquerra 18.501 16.356 -2.145 4.394 4.440 46 

Barcelona Nord 13.488 11.536 -1.952 2.777 2.859 82 

Total CSB 51.745 47.621 -4.124 12.364 12.555 191 

Total RSB 127.392 124.878 -2.514 28.942 30.090 1.148 

Font: Facturació 2014-2015 
Observació: no s’inclou l’activitat realitzada a l’ICS i al PAMEM. 

 
Taula 75. Processos realitzats de logopèdia. CSB, 2014-2015 

AIS 

RHB logopèdia 

2014 2015 
Variació 

2014-2015 

Barcelona Dreta 895 785 -110 

Barcelona Litoral Mar 527 500 -27 

Barcelona Esquerra 893 1.013 120 

Barcelona Nord 975 1.103 128 

Total CSB 3.290 3.401 111 

Total RSB 8.533 8.403 -130 

Font: Facturació 2014-2015 
Observació: no s’inclou l’activitat realitzada a l’ICS i al PAMEM. 
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Diàlisi i trasplantament renal 

 
Descripció 
 
El Pla estratègic d’ordenació de l’atenció al pacient nefrològic planteja les línies 
principals d’actuació per tal de potenciar la prevenció i el diagnòstic de la malaltia 
renal crònica i millorar la seguretat, l’efectivitat i l’accessibilitat del pacient en 
tractament substitutiu renal a recursos assistencials d’alta qualitat, com també 
assolir una satisfacció elevada en la provisió d’aquests serveis. 
 
Durant l’any 2014, l’OCATT, el CatSalut i el Departament de Salut van treballar, 
conjuntament amb la Societat Catalana de Nefrologia i experts dels serveis de 
nefrologia d’adults, en el procés de revisió de les bases poblacionals de referència 
per a cada unitat d’atenció nefrològica, servei de nefrologia i centres de diàlisi, 
cercant una millor accessibilitat del pacient al sistema i la garantia d’una continuïtat 
assistencial efectiva i d’una coordinació més gran entre nivells assistencials. 
Alhora, juntament amb a la Comissió Assessora de Trasplantament Renal, es va 
avançar en la recerca de més equitat en l’accés al trasplantament dels pacients 
tributaris d’aquest tractament. Derivada d’aquests esforços, es va iniciar una 
revisió dels àmbits competencials, funcions, responsabilitats i mecanismes de 
coordinació entre els diferents dispositius assistencials responsables de 
l’abordatge i maneig de la malaltia renal crònica. 
 
Activitat 
 
El Registre de malalts renals de Catalunya (RMRC), dins de l’Organització 
Catalana de Trasplantaments, és un registre poblacional i de declaració obligatòria 
que recull informació dels 45 centres de Catalunya que ofereixen un servei de 
tractament substitutiu renal (hemodiàlisi, diàlisi peritoneal o trasplantament renal). 
 
L’RMRC obté una part de la informació a través d’un circuit de notificació continuat 
i una altra part a través d’un seguiment puntual de tots els pacients vius a 31 de 
desembre de cada any, la qual cosa dificulta disposar de les dades 2015 en el 
moment de presentar aquesta memòria i, per això, les dades corresponen a 
l’exercici 2014. 
 
L’any 2014 es van realitzar a Catalunya 604 trasplantaments renals, que 
representen una taxa de trasplantaments de 80,3 per milió de població (pmp). El 
nombre de trasplantaments renals procedents de donant viu van ser 165 i 
representa un 27% del total de trasplantaments renals a Catalunya, davant el 16% 
del global de l’Estat. El nombre de trasplantaments renals ha seguit una tendència 
creixent en els darrers 20 anys.  
 
A causa de l’augment en el nombre de trasplantaments renals i la millora en la 
seva supervivència, al final de l’any 2014 el 46,4% dels malalts en TSR eren 
tractats amb tècniques dialítiques i el 53,6% tenien un trasplantament renal 
funcionant.  
 

9.3. 
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Taula 76. Centres amb atenció a la insuficiència renal, CSB 2015 

AIS 
Serveis de 
nefrologia 

U. assist. 
nefrològica 

Centres de 
diàlisi 

Total 

Barcelona Dreta 1 - 2 3 

Barcelona Litoral Mar 1 - 2 3 

Barcelona Esquerra 1 - 3 4 

Barcelona Nord 1 - 2 3 

Total CSB 4 - 9 13 

Total RSB 7 5 16 28 

Font: Contractació 2015. 
 
 
Activitat 
 
A continuació es descriuen les dades d’activitat d’hemodiàlisi ambulatòria 
realitzada al CSB durant els anys 2014-2015. 
 
S’hi inclou l’activitat d’hemodiàlisi ambulatòria realitzada als hospitals i als centres 
perifèrics d’hemodiàlisi ambulatòria. 
 
Taula 77. Activitat d’hemodiàlisi ambulatòria, CSB 2014-2015 

AIS 

Sessions realitzades 
Nombre de persones en hemodiàlisi 

ambulatòria 

2014 2015 
Variació 

2014-2015 
2014 2015 

Variació 
2014-2015 

Barcelona Dreta 25.898 25.939 41 321 337 16 

Barcelona Litoral Mar 24.468 23.590 -878 304 329 25 

Barcelona Esquerra 36.014 36.718 704 435 468 33 

Barcelona Nord 44.244 45.694 1.450 622 599 -23 

Total CSB 130.624 131.941 1.317 1.682 1.733 51 

Total RSB 369.894 376.811 6.917 4.810 4.891 81 
Font: Facturació 2014-2015. 
 
Taula 78. Activitat d’hemodiàlisi hospitalària, CSB 2014-2015 

AIS 

Sessions realitzades 
Nombre de persones en hemodiàlisi 

hospitalària 

2014 2015 
Variació 

2014-2015 
2014 2015 

Variació 
2014-2015 

Barcelona Dreta 7.694 7.288 -406 252 291 39 

Barcelona Litoral Mar 3.546 3.392 -154 188 207 19 

Barcelona Esquerra 2.953 2.879 -74 329 369 40 

Barcelona Nord 5.134 5.488 354 432 430 -2 

Total CSB 19.327 19.047 -280 1.201 1.297 96 

Total RSB 37.330 35.960 -1.370 2.623 2.733 110 
Font: Facturació 2014-2015. 
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Taula 79. Activitat d’hemodiàlisi domiciliària, CSB 2014-2015 

AIS 

Sessions realitzades 
Nombre de persones 

en hemodiàlisi 
domiciliària 

2014 2015 
Variació 

 2014-2015 
2014 2015 

Barcelona Dreta 442 279 -163 1 1 

Barcelona Litoral Mar - - - - - 

Barcelona Esquerra 508 269 -239 1 1 

Barcelona Nord 454 175 -279   1 

Total CSB 1.404 723 -681 2 3 

Total RSB 1.688 991 -697 4 4 
Font: Facturació 2014-2015. 
 
 
Taula 80. Activitat d’hemodiàlisi peritoneal, CSB 2014-2015 

AIS 

Sessions realitzades de diàlisi 
peritoneal 

Nombre de persones 
en hemodiàlisi 

peritoneal 

2014 2015 
Variació 

2014-2015 
2014 2015 

Barcelona Dreta 4.602 5.542 940 23 25 

Barcelona Litoral Mar 4.005 6.596 2.591 19 31 

Barcelona Esquerra 6.486 8.956 2.470 31 38 

Barcelona Nord 10.072 8.261 -1.811 42 41 

Total CSB 76.540 83.113 4.190 115 135 

Total RSB 76.540 83.113 6.573 345 378 
Font: Facturació 2014-2015. 
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Teràpies respiratòries a domicili 
 
Descripció 
 
Les tècniques de teràpia respiratòria a domicili tenen com a finalitat el 
manteniment d’un estat ventilatori correcte dels pacients amb patologia respiratòria 
crònica, la millora de la seva qualitat i esperança de vida, l’afavoriment de la 
integració social i la disminució de les estades hospitalàries. 
 
A l’RSB la dispensació de les teràpies respiratòries domiciliàries està distribuïda en 
10 lots territorials (4 lots a Barcelona i 6 lots a l’Àmbit Metropolità). 
 
L’actual contractació inclou: 
• Oxigenoteràpia domiciliària: l’administració d’oxigen al domicili a pacients 
estables amb limitació crònica al flux aeri. 

- Concentrador estàtic 
- Concentrador estàtic recarregable 
- Concentrador portàtil 
- Oxigen líquid 
- Bombona d’oxigen portàtil 

• Teràpia inhalatòria: és l’administració de fàrmacs per via inhalatòria mitjançant 
l’ús de nebulitzadors. 

- Nebulitzador electrònic 
- Nebulitzador ultrasònic 

• Tractament ventilatori de la síndrome de l’apnea del son a domicili (CPAP): és el 
subministrament d’aire, a pressió contínua positiva prefixada, durant el son i en el 
seu domicili a pacients amb aquesta síndrome. 

- CPAP 
- Pressió Binivell 

• Monitoratge a domicili: tècnica destinada a prevenir la mort infantil sobtada en 
lactants pertanyents a grups de risc i a controlar nens afectats de patologies 
respiratòries o neurològiques dependents d’oxigen. 
• Ventilació mecànica a domicili: tècnica adreçada al tractament domiciliari de la 
insuficiència respiratòria crònica en pacients estables que requereixen suport 
ventilatori parcial o total. 

- Ventilació mecànica nocturna 
- Ventilació mecànica 24 h 
· Pulsioximetria 
· Aspirador de secrecions 

• Mecanisme d’eliminació de secrecions (tos assistida mecànicament) 
- Assistència mecànica a la tos ineficaç amb dispositius de pressió amb 
capacitat de generar pressions positives i negatives de fins a + 40/-40 
CmH2O, respectivament. 

• Mecanisme d’aclariment mucocil·liar. 
- Armilles d’aclariment de les vies respiratòries mitjançant una ràpida 
oscil·lació de la paret toràcica. 

• Teràpies complementàries. 
- Polsioxímetre i aspirador de secrecions. 

9.4. 



 
 
 

CatSalut. Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria 2015   102 

Activitat 
 
Taula 81. Activitat d’oxigenoteràpia domiciliària, CSB 2014-2015 

AIS 

Concentradors                
 (estàtic, estàtic recarregable i portàtil) 

Oxigen líquid + 
bombona portàtil 

2014 2015 
Variació 2014-

2015 
2014 2015 

Variació 
2014-
2015 

Barcelona Dreta 196.808 206.978 10.170 43.069 39.383 -3.686 

Barcelona Litoral Mar 189.137 180.087 -9.050 45.029 43.085 -1.944 

Barcelona Esquerra 327.016 342.372 15.356 29.513 29.416 -97 

Barcelona Nord 220.290 234.461 14.171 63.825 61.817 -2.008 

Total CSB 933.251 963.898 30.647 181.436 173.701 -7.735 

Total RSB 2.994.798 3.195.969 201.171 503.455 501.567 -1.888 
Font: Facturació 2014-2015. 
 
 
Taula 82. Sessions de teràpies inhalatòries, CSB, 2014-2015 

AIS 

Nebulitzador electrònic Nebulitzador ultrasònic 

2014 2015 
Variació 

2014-2015 
2014 2015 

Variació 
2014-
2015 

Barcelona Dreta 37.704 38.129 425 18.491 20.438 1.947 

Barcelona Litoral Mar 33.656 34.234 578 25.994 28.151 2.157 

Barcelona Esquerra 63.286 87.407 24.121 23.965 22.761 -1.204 

Barcelona Nord 32.626 33.163 537 26.666 29.036 2.370 

Total CSB 167.272 192.933 25.661 95.116 100.386 5.270 

Total RSB 653.449 733.582 80.133 406.179 420.054 13.875 
Font: Facturació 2014-2015. 
 
 
Taula 83. Sessions de tractament ventilatori de la síndrome de l’apnea del 
son a domicili, CSB 2014-2015 

AIS 
CPAP i pressió binivell 

2014 2015 
Variació 2014-

2015 

Barcelona Dreta 1.242.325 1.262.115 19.790 

Barcelona Litoral Mar 977.583 1.008.382 30.799 

Barcelona Esquerra 1.520.102 1.636.103 116.001 

Barcelona Nord 1.818.071 1.940.236 122.165 

Total CSB 5.558.081 5.846.836 288.755 

Total RSB 17.358.974 18.280.445 921.471 
Font: Facturació 2014-2015.
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Taula 84. Sessions de ventilació mecànica a domicili, CSB, 2014-2015 

AIS 

Ventilació mecànica 
24 hores 

Ventilació mecànica 
12 hores 

Aspirador Polsioxímetre 

2014 2015 

Varia-
ció 

2014-
2015 

2014 2015 

Varia-
ció 

2014-
2015  

2014 2015 

Varia-
ció 

2014-
2015 

2014 2015 

Varia-
ció 

2014-
2015 

Barcelona Dreta 6.307 5.987 -320 62.776 70.425 7.649 5.742 7.755 2.013 6.361 6.706 345 

Barcelona Litoral 
Mar 

2.625 4.198 1.573 43.989 48.582 4.593 6.851 6.998 147 6.082 6.207 125 

Barcelona 
Esquerra 

4.606 6.030 1.424 59.037 66.863 7.826 8.753 9.610 857 5.801 5.089 -712 

Barcelona Nord 3.023 3.131 108 82.474 84.666 2.192 6.186 5.608 -578 7.554 7.340 -214 

Total CSB 16.561 19.346 2.785 248.276 270.536 22.260 27.532 29.971 2.439 25.798 25.342 -456 

Total RSB 47.995 49.951 1.956 566.933 593.635 26.702 69.924 77.739 7.815 76.765 82.677 5.912 

Font: Facturació 2014-2015. 
 
 
Taula 85. Sessions de mecanismes d’eliminació de secrecions, CSB 2014-2015 

AIS 

Sistema mecànic d’eliminació de secrecions i aclariment 
mucocil·liar 

2014 2015 Variació 2014-2015 

Barcelona Dreta 11.210 12.934 1.724 

Barcelona Litoral Mar 6.368 7.729 1.361 

Barcelona Esquerra 8.092 9.241 1.149 

Barcelona Nord 8.617 12.007 3.390 

Total CSB 34.287 41.911 7.624 

Total RSB 76.772 94.052 17.280 
Font: Facturació 2014-2015. 
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Reclamacions 
 
L’any 2015 es van presentar en el conjunt del CSB 10.623 reclamacions, 
l’augment respecte l’any anterior no és significatiu (inferior a l’1%). 
 
Són 6,3 reclamacions per cada mil ciutadans del CSB. 
 
Taula 86. Reclamacions rebudes l’any 2015 i comparació any 2014 

AIS Línia de servei  
Expedients de 
reclamacions 

2014 
AIS Línia de servei  

Expedients de 
reclamacions 

2015 

Barcelona 
Litoral 
Mar  

CatSalut  16  CatSalut  24 

Atenció primària  521  Atenció primària  563 

Atenció hospitalària  
1.027 

Barcelona 
Litoral Mar  

Atenció hospitalària  
1.026 

Atenció sociosanitària  39  Atenció sociosanitària  44 
Atenció en salut 
mental  55 

 Atenció en salut mental  
49 

Barcelona 
Esquerra  

CatSalut  37  CatSalut  40 

Atenció primària  612  Atenció primària  762 

Atenció hospitalària  
1.271 

Barcelona 
Esquerra  Atenció hospitalària  

1.361 

Atenció sociosanitària  18  Atenció sociosanitària  23 
Atenció en salut 
mental  49 

 Atenció en salut mental  
85 

Barcelona 
Dreta  

CatSalut  27  CatSalut  17 

Atenció primària  560  Atenció primària  687 

Atenció hospitalària  
2.530 

Barcelona 
Dreta  Atenció hospitalària  

2.354 

Atenció sociosanitària  15  Atenció sociosanitària  14 
Atenció en salut 
mental  11 

 Atenció en salut mental  
14 

Barcelona 
Nord  

CatSalut  54  CatSalut  55 

Atenció primària  768  Atenció primària  813 

Atenció hospitalària  
2.865 

Barcelona 
Nord  Atenció hospitalària  

2.544 

Atenció sociosanitària  78  Atenció sociosanitària  130 
Atenció en salut 
mental  20 

 Atenció en salut mental  
18 

Total    10.573 Total   10.623 

Fons SIIS, dades extretes del tall de febrer 2016 

 
S’observa que en totes les AIS de Barcelona la línia d’atenció amb major nombre 
de reclamacions és l’atenció hospitalària, correspon al 69% del total de 
reclamacions. 
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CatSalut. Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria 2015   106 

 
Taula 87. Motius de les reclamacions rebudes l’any 2015 per sector sanitari 

Sector sanitari 
Agrupació motius 
reclamació  

Expedients  
Sector 
Sanitari 

Agrupació motius 
reclamació  

Expedients  

BARCELONA CIUTAT 
VELLA 

Assistencial 129 

BARCELONA 
EIXAMPLE 

Assistencial 250 

Tracte 33 Tracte 100 

Informació 51 Informació 106 

Organització i tràmits 174 Organització i tràmits 838 

Hoteleria/habitabilitat/confort 34 Hoteleria/habitabilitat/confort 39 

Documentació 37 Documentació 45 

Sense especificar 1 Sense especificar 3 

Total 459 Total 1.381 

BARCELONA SANT 
MARTÍ 

Assistencial 364 

BARCELONA 
GRÀCIA 

Assistencial 138 

Tracte 87 Tracte 41 

Informació 113 Informació 35 

Organització i tràmits 975 Organització i tràmits 445 

Hoteleria/habitabilitat/confort 62 Hoteleria/habitabilitat/confort 22 

Documentació 61 Documentació 39 

Sense especificar 1 Sense especificar 3 

Total 1.663 Total 723 

BARCELONA LES 
CORTS 

Assistencial 103 

BARCELONA 
HORTA-
GUINARDÓ 

Assistencial 194 

Tracte 30 Tracte 49 

Informació 21 Informació 57 

Organització i tràmits 191 Organització i tràmits 716 

Hoteleria/habitabilitat/confort 4 Hoteleria/habitabilitat/confort 60 

Documentació 7 Documentació 41 

Total 356 Sense especificar 5 

BARCELONA SANTS-
MONTJUÏC 

Assistencial 251 Total 1.122 

Tracte 69 

BARCELONA 
NOU BARRIS 

Assistencial 348 

Informació 80 Tracte 59 

Organització i tràmits 558 Informació 84 

Hoteleria/habitabilitat/confort 55 Organització i tràmits 1.156 

Documentació 54 Hoteleria/habitabilitat/confort 67 

Sense especificar 2 Documentació 52 

Total 1.069 Sense especificar 3 

BARCELONA SARRIÀ-
SANT GERVASI 

Assistencial 94 Total 1.769 

Tracte 31 

BARCELONA 
SANT 
ANDREU 

Assistencial 193 

Informació 18 Tracte 59 

Organització i tràmits 168 Informació 58 

Hoteleria/habitabilitat/confort 9 Organització i tràmits 666 

Documentació 16 Hoteleria/habitabilitat/confort 55 

Sense especificar 4 Documentació 50 

Total 340 Sense especificar 1 

Font SIIS, dades extretes del tall del febrer 2016. 
  

  
Total 1.082 



 
 
 

CatSalut. Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria 2015   107 

Pel que fa a les reclamacions amb motiu de tracte, per tal de garantir que tots els 
centres aplicaven el mateix procediment de gestió, i posar de manifest l’impacte de 
totes les actuacions dutes a terme per part de la Direcció d’Atenció al Ciutadà 
(DAC) i Gerència d’Atenció Ciutadana (GAC). Primerament es va realitzar una 
anàlisi quantitativa (evolució de nombre de reclamacions gestionades per aquest 
motiu); en segon lloc, es va fer una anàlisi qualitativa, mitjançant una auditoria 
directa a totes les unitats proveïdores, durant el primer semestre. 

Per garantir l’homogeneïtzació de gestió, es va requerir documentació (Protocol 
d’acollida, actes de la Direcció i Actuacions de millora) a 540 centre sanitaris. La 
documentació va ser revisada, i se’n va fer una avaluació quantificable (eina 
d’avaluació escala 0/10). 

L’anàlisi que s’ha dut a terme de les accions de millora impulsades pels centres 
sanitaris és rellevant; ha permès identificar les millors pràctiques, classificar-les, 
difondre-les i posar-les en comú a tots els centres del sistema sanitari de la ciutat 
de Barcelona. 

 
 
ÀREA ACTUACIÓ ACCIONS SIGNIFICATIVES 

 

PREVENCIÓ 
Millora de la qualitat 
percebuda del tracte 

prestat 

Tractament en les relacions 
interpersonals 

Presentació al ciutadà dels professionals que 
l’atendran en el procés 
Entrada telefònica: salutació, identificació del 
centre i del professional 
Tracte de vostè, empatia i el to amable 
Adaptació del missatge a l’interlocutor 

Informació a la ciutadania 

Promoció de la carta de Drets i Deures  
Retolació de les estàncies del centre Difusió de 
material divulgatiu i de suport 
Dades de contacte i horari d’atenció de la unitat 
d’atenció al ciutadà 

Formació contínua 

Gestió de conflictes 
Millora de les habilitats socials  Formació 
específica a professionals amb varies 
reclamacions 
Formació horitzontal com a nou element en la 
formació contínua 

Estructural i funcional 

Revisió de circuits interns 
Elaboració i/o difusió del codi de Bones 
Pràctiques  
Identificar i situar a professionals amb altes 
habilitats comunicatives en els punts d’atenció 
directa 
Comissió de Qualitat Percebuda 
Millorar la coordinació entre equips i unitat 
d’atenció al ciutadà 
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El tracte adequat, respectuós i curós, és una responsabilitat i compromís que 
engloba tots els professionals dels centres, independentment del marc on es presti 
la relació amb el ciutadà. La comunicació amb qualsevol treballador els centres 
impacta directament en l’experiència de la ciutadania, sent aquesta experiència un 
focus estratègic tant del CatSalut com de les organitzacions. 
 
S’ha verificat l’èxit del procediment comú d’atenció i gestió, i que s’ha consolidat en 
les dinàmiques de gestió habituals en els centres. 
 
 

  

ÀREA  ACTUACIÓ ACCIONS SIGNIFICATIVES 
 

 
CONTENCIÓ DEL 

CONFLICTE I REFORÇ DEL 
PROFESSIONAL 

Reforç de l’actuació del 
professional davant el 

reclamant 

Reforç i emparament als 
professionals 

Suport al professional -Reforç del missatge 
al ciutadà 
Homogeneïtzació del missatge dels diferents 
emissors al/s interlocutor/s 
Entrevista: reclamant, professional, 
responsable i/o atenció al ciutadà 
Canvi de professional de referència 

 

 
INCENTIUS 

Estímuls adreçat als 
professionals per promoure el 

bon tracte 

 
Reforç Positiu 

DpO vinculat a les reclamacions 
Implantar procediments de millora 
professional amb supervisió d’atenció al 
ciutadà i de recursos humans 
Plans personals de supervisió i suport a 
professional amb varies reclamacions 

 
Reforç Negatiu 

Advertiment verbal al professional amb 
varies reclamacions 
Aplicació de sancions laborals i/o expedient 
disciplinari 
Extinció de contracte laboral 
Comunicació a la Direcció d’aquells 
professionals on la ciutadania demana 
canvis reiterats 
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Segona opinió mèdica 
 
L’accés al dret a obtenir una segona opinió mèdica està regulat mitjançant el Decret 
125/2007, de 5 de juny de 2007. Aquest Decret té com a finalitat poder contrastar un 
diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies clíniques d’especial 
gravetat. 

Els centres de l’RSB on s’han resolt sol·licituds de pacients de la ciutat de Barcelona 
són els següents: 

· ICO Badalona 
· ICO Hospitalet 
· H. Sant Joan de Déu (Esplugues) 
· Hospital U. Vall d’Hebron 
· H. Universitari de Bellvitge 
· H. Santa Creu i Sant Pau 
· H. Clínic i Provincial 
· Hospital del Mar 
· Institut Guttmann. 

 
El 2015 s’han gestionat 146 sol·licituds de pacients de l’àmbit territorial del CSB, que 
suposa un increment del 65,90% en relació amb les gestionades el 2014 (88).  

La mitjana de temps de resolució de les sol·licituds ha estat de 2,10 dies naturals, i la 
de resolució per obtenció de segona opinió de 34,49 dies, superant els 30 dies 
normativament establerts. S’ha tramitat un recurs d’alçada que ha estat desestimat. 

L’especialitat més demanada, com en anys anteriors, ha estat l’oncologia amb 36 
sol·licituds, és a dir, el 24,66 %, seguida per traumatologia amb el 17,12%.  

El principal motiu de sol·licitud és per confirmació terapèutica amb 78 casos, el que 
representa el 53,42%.  

Taula 88. Segones opinions mèdiques, CSB 2015 

Expedients 2015 
% s 
total 

 

Expedients 
% s 
total 

Sol·licituds denegatòries 27 18,49% Confirmació de diagnòstic i procediment 36 30,25% 

Sol·licituds aprovatòries 119 81,51% Confirmació de la terapèutica aplicada 16 13,44% 

Total sol·licituds CSB 146 100,00% Confirmació del diagnòstic original 11 9,24% 

   

Confirmació del seguiment clínic d'origen 63 52,94% 

Font: Registre de segones opinions mèdiques. 

 

  

10.2. 

El 81,51 % de les 
sol·licituds s’han 
resolt estimatòries 
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La Meva Salut 
 
La Meva Salut és un espai digital personal i intransferible, de consulta i de relació, 
que permet a la ciutadania disposar, d’una forma segura, de la seva informació 
personal de salut i d’altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de 
la seva salut.  
 
La Meva Salut neix amb l’objectiu principal d’afavorir la participació i la 
coresponsabilitat dels ciutadans en la prevenció i cura de la pròpia salut.  
 
El 2015  tots els centres d’atenció primària estan en disposició de tramitar als 
usuaris l’accés a La Meva Salut, i es va arribar a uns 11.597 accessos efectius. 
A més,  la majoria dels CAP posen a disposició dels seus usuaris serveis com: 
 
- Citació per al/a la metge/essa de capçalera/ pediatria/ infermeria i odontologia. 
- Citació a les visites per a vacunacions internacionals. 
- Consulta de les visites pendents. 

 
Seguint amb l’atenció primària, es va iniciar una prova pilot al territori de Barcelona 
ciutat, l’eConsulta, que  és una eina de consulta no presencial asíncrona entre 
ciutadà i professional de la salut –en un inici es va centrar en metge/essa i 
infermer/a– que complementa l’atenció presencial. Aquesta nova funcionalitat crea 
un nou canal de comunicació àgil per resoldre necessitats del ciutadà que no 
requereixin que el professional i el pacient comparteixin espai i temps. 
  
L’eConsulta és també una eina de comunicació segura, integrada a La Meva 
Salut, que facilita l’accés dels ciutadans al sistema sanitari i dona resposta a una 
part de la demanda assistencial sense concertar entrevistes presencials, amb 
l’estalvi de tràmits i temps que això suposa per a la ciutadania i els professionals. 
És, per tant, una nova forma de comunicació entre ciutadà i professional que 
s’afegeix als canals de comunicació ja existents. 
 
Per iniciar el desplegament de l’eConsulta en l’entorn de La Meva Salut, es 
planteja una prova pilot en tres dels proveïdors d’atenció primària de la ciutat de 
Barcelona i es seleccionen 9 CAP : 
 

§ CAP Ramon Turró (ICS) 
§ CAP Manso. EAP Via Roma. (ICS) 
§ CAP Pare Claret. EAP Vila de Gràcia i EAP Joanic (ICS) 
§ CAP Les Corts (CAPSE) 
§ CAP Casanova (CAPSE) 
§ CAP Comte Borrell (CAPSE) 
§ CAP Barceloneta (PAMEM) 
§ CAP Vila Olímpica (PAMEM) 
§ CAP Larrard (PAMEM). 

 
Aquesta primera fase del pilotatge es va dur a terme des del juliol de 2015 fins a 
finals d’octubre del mateix any. 
 

 
  

10.3. 
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Per altra banda, els centres hospitalaris o atenció especialitzada també participen 
d’una manera activa oferint serveis als ciutadans a través de La Meva Salut, com 
la consulta de les visites pendents als serveis especialitzats, lliurament de 
documentació clínica, comunitats de suport per a malalts oncològics... 
 
 
Els centres del CSB que oferien als seus usuaris la consulta de les visites 
pendents són els següents: 
 

§ Hospital Dos de Maig de Barcelona. 
§ Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. 
§ Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
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11.1. Execució del pressupost 2015 

11.2.  Inversions 
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Execució del pressupost 2015 
 

El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) és un ens públic de caràcter associatiu, 
amb personalitat jurídica pròpia, integrat per la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona, que es regeix pels Estatuts aprovats pel Decret 
215/2002, d’1 d’agost. El CSB exerceix les funcions de direcció i coordinació de la 
gestió els centres, els serveis i els establiments d’atenció sanitària, sociosanitària i 
els de promoció i protecció de la salut de la regió sanitària del municipi de 
Barcelona. 
 
En virtut de la Llei 11/1995, de 29 de desembre, de modificació parcial de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, el CSB resta adscrit 
funcionalment al CatSalut i assumeix directament les funcions previstes per a les 
regions sanitàries pel que fa a la ciutat de Barcelona, això és la planificació, la 
contractació de serveis, el finançament i l’avaluació. 
 
El Consorci Sanitari de Barcelona es nodreix de les transferències del CatSalut per 
funcions de regió sanitària i de les subvencions de les entitats consorciades, 
Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, per despeses de 
funcionament dels serveis centrals i desequilibris d’explotació.  
 
El pressupost de CSB per al 2015 va ser de 8.876.203,38€, amb una execució del 
93,77%, el que suposa un incrementat respecte del 2014 d’un 29,5%. Aquest 
increment ve donat principalment per l’import de l’anualitat prevista en el conveni 
d’inversions 2007 de 1.841.233,17€. Si aïlléssim l’aportació de l’anualitat 
l’increment del pressupost hagués estat del 2,64%. 
 
L’execució pressupostària de CSB de l’exercici es presenta a la taula 89. 
 
Taula 89. Execució del  pressupost, CSB a 31 de desembre de 2015 

  
Pressupost 

assignat 
Despesa  

comptabilitzada 
%  

Execució 

Sous 3.360.737,92 3.331.881,83 99,14% 

Quotes 912.879,48 879.261,19 96,32% 

I. REMUNERACIONS DE PERSONAL 4.273.617,40 4.211.143,02 98,54% 

Béns i Serveis 938.000,00 903.378,94 96,31% 

II. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 938.000,00 903.378,94 96,31% 

OPERACIONS CORRENTS 5.211.617,40 5.114.521,96 98,14% 

Despesa Financera 692.102,31 236.699,43 34,20% 

III. DESPESES FINANCERES 692.102,31 236.699,43 34,20% 

VI. INVERSIONS REALS 1.841.549,67 1.841.233,71 99,98% 

VIII. APORTACIONS DE CAPITAL 1.110.934,00 1.110.933,17 100,00% 

OPERACIONS DE CAPITAL 2.952.483,67 2.952.166,88 99,99% 

Bestretes al personal 20.000,00 20.000,00 100,00% 

OPERACIONS FINANCERES 20.000,00 20.000,00 100,00% 

TOTAL CSB 8.876.203,38 8.323.388,27 93,77% 

 
  

11.1. 



CatSalut. Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria 2015   114 

Estructura del pressupost de despeses  
 

La despesa comptabilitzada del 2015 assoleix l’import de 8.323.388,27€ un 
33,93% més que la despesa comptabilitzada de l’any anterior. L’estructura 
econòmica de les despeses s’estructura en tres grans grups: les operacions 
corrents, que representen el 61,45% del total,  les operacions de capital un 
35,47% i les operacions financeres un 0,24%. En el gràfic següent es mostra el 
pressupost de despeses desglossat pels diferents conceptes. 
 
 
Gràfic 10. Estructura del pressupost de despeses, CSB 2015 
 
 
                    

  
 
  
 

                
  

        
  

  
        

  
  

        
  

  
        

  
  

        
  

  
        

  
  

        
  

  
        

  
  

        
  

  
        

  
  

        
  

  
        

  
  

        
  

  
        

  
  

        
  

  
        

  
  

        
  

  
        

  
Operacions corrents 
 
La despesa comptabilitzada d’operacions corrents ha estat de 5.114.521,96 €, 
seguidament es detallen les explicacions d’aquestes despeses:  
 
Capítol I  - Remuneracions de personal  (82,34%) 
Capítol II - Béns i serveis  (17,66%).  
 
Les remuneracions de personal són de 4.211.143,02€, dels quals 3.331.881,83€ 
corresponen a sous i  879.261,19€ a quotes de la Seguretat Social.  En relació 
amb l’exercici 2014, es produeix un increment d’un 6,99%, motivat per la 
recuperació de la paga extra dels treballadors públics i l’aplicació de l’Acord de 
Govern 33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d’una part (44 dies) de la 
paga extraordinària del mes de desembre de 2012. 
 
La despesa de béns i serveis ha estat de 903.378,94 €. Les despeses més 
significatives en aquest apartat corresponen a  la cessió d’ús de l’edifici Mestral, un 
59,35% de la despesa total i a la resta de serveis vinculats a despeses de 
funcionament: neteja (8,32%), consum energètic (5,74%), manteniment i servei 
d’ordenances (3,95%).   
 

50,59% 

35,47% 

10,85% 

2,84%

Remuneracions de personal Despeses de Capital Béns i serveis Despesa Financera
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Operacions de capital i despesa financera 
Les aportacions de capital pressupostades en 1.110.933,45€, corresponent a la 
quota d’amortització 2015 del préstec  vinculat al conveni d’inversions, signat entre 
CSB i CatSalut l’any 2000, per a la realització d’inversions en infraestructura 
sanitària a la ciutat de Barcelona.  Aquest conveni preveia el finançament de les 
inversions mitjançant una pòlissa de crèdit que, en finalitzar el període de 
disposició, es va transformar en un préstec a llarg termini per valor de l’import total 
de les inversions finançades, amb venciment l’any 2021.  Des del 2007 i fins al 
2021, el CSB abona anualment aquesta quota d’amortització més els interessos 
corresponents. 
 
Per a l’abonament de l’esmentada quota i els interessos exposats, el CatSalut 
realitza anualment una transferència a CSB per valor d’1.803.036,31 €.  D’aquest 
import, 1.110.933,45 € es destinen a l’amortització del préstec i la resta, 
692.102,86 € al pagament dels interessos del període.   
 
Operacions financeres 
Aquest apartat recull l’import de les bestretes concedides al personal.  El 
percentatge d’execució d’aquesta despesa és del 100%. 
 
Compra de serveis sanitaris  
Pel que fa al pressupost i a la despesa comptabilitzada 2015 d’aquesta partida del 
Capítol II, tot i que no forma part del pressupost propi del CSB, sí que trobem la 
seva part corresponent en el pressupost de l’RSB. Per tant el pressupost de l’RSB 
inclou els recursos vinculats a  la compra de serveis sanitaris de la ciutat de 
Barcelona. 
 
Les despeses en compra de serveis sanitaris del CSB assoleixen la xifra de 
1.672.297.745,64, un 14,16% més que l’any anterior. Bona part d’aquest 
increment és a causa d’una variació de la periodificació de la facturació i de les 
regularitzacions dels concerts i també de l’increment de la despesa en medicació 
hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) per l’augment dels tractaments 
d’hepatitis C i altres i pel creixement en el nombre de malalts en tractament. 
 
En data 26 de març de 2015 es va aprovar un increment de tarifes del 3,6% a 
partir del mes de maig, per tal que els professionals sanitaris recuperessin 
l’equivalent a una paga extra en l’exercici 2015. 
 
A la taula 90 es mostra la classificació de la despesa comptabilitzada de compra 
de serveis sanitaris, així com els percentatges d’increment respecte l’any 2015.  
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Taula 90. Classificació de la despesa de compra de serveis sanitaris, CSB 2015 

  2014 2015 ▲% 

Atenció primària 61.777.613,01 45.307.777,73 -26,66% 

Equips atenció primària i consultoris 61.777.613,01 45.307.777,73 -26,66% 

Atenció especialitzada de salut 1.382.026.074,59 1.602.838.425,01 15,98% 

Atenció hospitalària d'aguts 946.819.453,98 1.066.206.331,10 12,61% 

MHDA 175.538.587,89 253.960.692,83 44,68% 

Atenció sociosanitària 104.176.496,54 111.498.969,45 7,03% 

Atenció a la salut mental 88.749.564,13 97.586.546,11 9,96% 

Atenció a la insuficiència renal 35.439.135,75 46.626.757,03 31,57% 

Rehabilitació 8.921.038,59 9.494.199,43 6,42% 

Altres serveis d'atenció especialitzada 14.911.564,20 8.364.254,08 -43,91% 

Oxigenoteràpia 7.470.233,51 9.100.674,98 21,83% 

Altres servei de salut 21.016.661,54 24.151.542,90 14,92% 

Transport sanitari no urgent 21.016.661,54 24.151.542,90 14,92% 

Total CSB 1.464.820.349,14 1.672.297.745,64 14,16% 

 
La despesa de concerts sanitaris no incorpora l’ICS ja que, en equivalència als 
contractes de les entitats concertades, es finança mitjançant una transferència 
corrent i una transferència de capital. Aquest finançament té com a contrapartida la 
prestació de serveis sanitaris a la població assignada a l’ICS. Mitjançant aquestes 
partides del pressupost de l’RSB es finança el contracte programa.  
 
Al gràfic 11 es poden apreciar els percentatges destinats a cada grup de 
programa. 
 
El percentatge més gran es troba en l’atenció hospitalària amb un 63,76%, seguit 
de l’MHDA amb un 15,19%.  
 
Pel que fa a l’MHDA, la despesa comptabilitzada ha incrementat respecte el 2014 
en un 44,68%. Aquest increment ve donat per l’increment en el nombre de 
pacients, i per l’increment de la despesa de citostàtics per la introducció de nous 
fàrmacs d’alt cost. També cal assenyalar l’impacte pressupostari de l’hepatitis C 
amb els nous tractaments antivirals d’acció directa. 
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Gràfic 11. Despesa comptabilitzada de compra de serveis sanitaris, CSB 2015 
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Inversions  
 
Pel que fa a aquest apartat es mostra un resum de totes les actuacions d’inversió 
en equipaments de salut previstes al CSB per a l’any 2015, així com el seu estat 
de situació, tal com es mostra a la taules següents. 
 
Taula 91. Estat de situació de les inversions en equipaments, CSB 2015 

 
 
Taula 92. Estat de situació per actuacions i per línies assistencials, CSB 2015 

 
Atenció primària 
 

 
Actuació 

Estat a  
31-12-2015 

Barcelona 

CAP Vila de Gràcia Construcció En obres 

CAP Carreras Candí (Nou) Construcció En projecte 

CAP Guinardó Construcció Acabat 

Locals Carrer Sant Oleguer 
Adequació pl. baixa per 
trasllat del CUAP Pere 
Camps 

En projecte 

CAP Vila Olímpica 
Adequació plata 4a i 
reparació coberta 

En obres 

 

Atenció hospitalària 

 Actuació 
Estat a 
31.12.2015 

 
 
 
 
 
Barcelona              
 
 
 
 
 
 

Hospital del Mar Remodelació – Fase 1.2 En obres 

Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona 

Ampliació  i remodelació Edificis 
Provença, Diagonal I Villarroel – 
5 fase 

En projecte 

Hospital Universitari General 
dec la Vall d'Hebron 

Connexió escomesa elèctrica En obres 

Bloc quirúrgic, UCI i nucli de 
comunicació vertical 

En obres 

Hospital Universitari de 
Traumatologia de la Vall 
d’Hebron 

Adequació de l’accés a l’Àrea 
Ambulatòria 

En projecte 

Hospital Universitari de 
Traumatologia de la Vall 
d’Hebron 

Remodelació UTS. 
Hospitalització Pta. 5a. 

En projecte 

 

Atenció 
primària 

Atenció 
hospitalària 

Atenció 
sociosanitària 

Atenció 
salut mental 

Total 
 

Acabat 1 0 0 0 1 

En obres 2 3 0 0 5 

En projecte 2 3 0 0 5 

Total 5 6 0 0 11 

11.2. 
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Actuacions 
de la Corporació 
Sanitària de 
Barcelona 
 

 

 

 
 
  

12. 
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Actuacions de la Corporació Sanitària de 
Barcelona 
 
La Corporació Sanitària de Barcelona és l’òrgan de coordinació i de participació de 
les entitats de salut de la ciutat i, alhora, es configura com un espai  de cooperació 
i d’implicació de totes les entitats proveïdores. 
 
En el marc de la Corporació Sanitària de Barcelona, els projectes que s’estan 
desenvolupant a Barcelona ciutat són els següents: 
 
Coordinació d’urgències i emergències 
L’Òrgan Tècnic d’Urgències i Emergències (OTUiE), juntament amb els comitès 
operatius d’urgències i emergències, ha estat treballant la coordinació dels 
trasllats, i dels ingressos urgents mitjançant la difusió d’informació puntual diària. 
Entre altres coses, també ha analitzat l‘activitat d’urgències anual i estacional a la 
ciutat. 
 
Quant als punts d’atenció urgent, l’OTUiE ha estat informant de la propera obertura 
del CUAP Gràcia que donarà continuïtat i ampliarà els serveis que donava el 
CUAP Esperança. 
 
Projectes de millora de la sostenibilitat  
La cooperació i coresponsabilitat de les entitats proveïdores permeten conèixer, 
compartir mesures i promoure aliances estratègiques entre els proveïdors per 
millorar el funcionament dels hospitals, i s’han concretat actuacions a través de 
diferents comissions:   
 
Ø Plataforma Barcelona Hospitals- compra agregada d’energia i gas 

natural: La Plataforma Barcelona agrupa centres sanitaris de tot Catalunya 
que formen part del SISCAT (proveïdors del sistema públic de Catalunya). Es 
va crear fa quatre anys i entre les seves actuacions més rellevants cal 
destacar la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural per a tots els 
seus integrants. Els resultants obtinguts han demostrat la seva eficàcia davant 
d’altres alternatives existents en el mercat energètic. També s’han debatut en 
la seva “Comissió d’Energia” i posat en pràctica polítiques d’eficiència 
energètica com, per exemple, la correcta gestió energètica del bloc quirúrgic o 
la participació d’empreses de serveis energètics a canvi de tecnologies més 
eficients. Aquesta comissió també ha estat motor de la nova guia del 
Departament de Salut – Servei Català de la Salut sobre una gestió eficient 
dels consums energètics en els blocs quirúrgics amb el títol “Guia de bones 

pràctiques per a la seguretat i la sostenibilitat del bloc quirúrgic. Cap a una 

estratègia de sostenibilitat energètica en el sector salut”.  
 
Amb les noves incorporacions a la Plataforma i mitjançant negociació 
individual s’han aconseguit els mateixos preus de compra agregada d’energia 
elèctrica i gas natural per a noves institucions. 

 
S’ha incrementat un 29% el pressupost anual respecte a l’any anterior en la 
compra d’energia elèctrica i gas natural, un 31% els punts de subministrament 
i un 33% el consum anual de Kwh també respecte a l’any anterior. 
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Ø Plataforma Barcelona Hospitals - comissió de gasos medicinals: la 
Plataforma Barcelona agrupa centres sanitaris de tot Catalunya que formen 
part del SISCAT (proveïdors del sistema públic de Catalunya). Es va crear fa 
dos any i entre les propostes més rellevants cal destacar l’elaboració i 
enviament d’una nova enquesta sobre consums i volums de gasos medicinals 
adreçada a tots els hospitals. 
 
Arran dels resultats de l’enquesta s’acorda una sessió de treball “Sessió de 
gasos medicinals. Situació actual i tendències de futur”, que aborda temes 
sobre particularitats de la instal·lació de gasos mèdics des del punt de vista del 
gestor de manteniment, seguretat i normativa aplicable, així com tendències 
en gasos medicinals i en equipaments i serveis. 
 
Els membres, activitats i més informació específica sobre la Plataforma 
Barcelona Hospitals publicada a 
http://www.gencat.cat/salut/botss/html/ca/dir3670/index.html 
 

Ø TIC: El desplegament i la coordinació territorial dels serveis sanitaris així com 
la millora contínua de la qualitat assistencial no s'entenen sense compartir 
informació assistencial i sense posar-la a disposició del professional sanitari 
quan atén un pacient provingui d'on provingui aquesta informació. El 
plantejament inclou tant l’àmbit de salut com el social. 

 
· L'any 2015 va continuar el procés CSB de promoció, visibilitat i 

disponibilitat dels sistemes d'informació i TIC en l'àmbit Barcelona 
Ciutat: HC3, iS3, SIAS.... Conjuntament amb les entitats de sistema: 
TICSalut, CatSalut, Agència de Salut Pública de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona ... 
També va continuar la integració dels proveïdors a l’HC3 i a Recepta 
electrònica. 

· Es va iniciar el procés d’integració de l’Agència de Salut pública de 
Barcelona a l’HC3, eCAP i recepta electrònica com a mecanisme 
d’integració assistencial de vacunes, addicions, salut laboral i 
epidemiologia.  

· Es va dissenyar el procés de transferència de dades des de l’HC3 a 
SIAS (Àrea de Serveis Social de l’Ajuntament de Barcelona ) i 
viceversa. 

· Es van celebrar els òrgans tècnics TIC; global, de salut mental i 
sociosanitari; el Comitè Operatiu TIC de Pediatria i el territorial de l’AIS 
Barcelona Dreta 

· El mes de desembre de 2015 es dóna per tancada la integració dels 
àmbits de salut: primària, especialitzada, sociosanitària i salut mental 
a l’HC3 (documentació, imatges i registres ) i a la recepta electrònica. 
Tots els proveïdors havien superat la connectivitat bàsica wifis i el 
CSB tenia presentats i acceptats 14 programes funcionals per al seu 
desenvolupament mitjançant iS3 durant l’any 2016. 

 
La informació detallada està disponible a  
http://www.gencat.cat/salut/botss/html/ca/dir3668/index.html 
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Eines de suport: El portal Xarxa Salut és un espai virtual de col·laboració i 
participació de grups pluridisciplinaris de professionals relacionats amb la salut 
sigui des de l'assistència, planificació, gestió o altres àmbits impulsats per la 
Corporació. És un dels portals de la plataforma e-Catalunya. 
https://ecatalunya.gencat.cat  
 
Els principals grups de professionals s’agrupen bé per dispositius assistencials, 
urgències-emergències, atenció especialitzada ambulatòria, salut mental, atenció 
farmacèutica ...; o per temes rellevants com les llistes d’espera quirúrgiques, 
pacient crònic complex, funcions bàsiques del sistema de salut com la vigilància 
epidemiològica o el seguiment de malalties o grups de malalties com la 
tuberculosi, les infeccions de transmissió sexual, i d’altres com la sèpsia o el 
trauma greu. 
 
Grups de treball 
 

Ø Comissió de Productivitat, treballa per analitzar el benchmarking de la 
productivitat dels serveis assistencials   

 
Ø Barcelona Oncoradioteràpia (BCNOR), és un ens sense personalitat 

jurídica creat mitjançant conveni marc de col·laboració i aliança estratègica 
el juliol del 2014 entre el Consorci Mar Parc de Salut, l’Hospital Santa Creu 
i Sant Pau, l’Hospital Clínic de Barcelona i Hospital Plató.  
 
Aquest ens, seguint les directrius del Pla director d’oncologia, és el 
responsable de la coordinació i gestió per optimitzar els recursos 
tecnològics, materials i humans en l’atenció d’oncologia radioteràpica a 
l’àmbit poblacional d’influència d’aquestes entitats. 

 
Jornades organitzades per la Corporació Sanitària de Barcelona  

 
Ø Sessió de gasos medicinals. Situació actual i tendències de futur. Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau (juny de 2015).  
 

Ø Estratègia d'implantació del Codi sèpsia greu a Barcelona ciutat (juliol de 
2015).  
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Annexos 
 
 

Glossari d’abreviacions 

Dades de contacte del Consorci Sanitari de Barcelona 
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Glossari d’abreviacions 
 
ABS   àrea bàsica de salut 
AINE   antiinflamatori no esteroïdal 
AIS   àrea integral de salut 
APS   atenció primària de salut 
ASPB   Agència de Salut Pública de Barcelona 
ASSIR   atenció a la salut sexual i reproductiva 
CAC   centre d’atenció continuada 
CAP   centre d’atenció primària 
CatSalut  Servei Català de la Salut 
CCU   centre coordinador d’urgències 
CDR   circuit de diagnòstic ràpid 
CMBD   conjunt mínim bàsic de dades 
CMBD-AH  conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
CSB   Consorci Sanitari de Barcelona 
CSI   Consorci Sanitari Integral 
CSM   centre de salut mental/Consorci Sanitari del Maresme 
CSMA   centre de salut mental d’adults 
CSMIJ   entre de salut mental infantil i juvenil 
CUAP   centre d’urgències d’atenció primària 
DMA   despesa màxima assumible 
DS   Departament de Salut 
EAP   equip d’atenció primària 
GMA   grup de morbiditat ajustada 
IAM   infart agut de miocardi 
ICO   Institut Català d’Oncologia 
ICS   Institut Català de la Salut 
LOSC   Llei d’ordenació sanitària de Catalunya 
MATMA  medicaments amb alternatives terapèutiques més adequades 
MHDA   medicació hospitalària de dispensació ambulatòria 
MSIQ   mòduls per al seguiment d’indicadors de qualitat 
PADES   programa d’atenció domiciliària. Equips de suport 
PIUC   Pla integral d’urgències de Catalunya 
RAE   reordenació de l’atenció especialitzada 
RCA   registre central de persones assegurades 
RSB   Regió Sanitària Barcelona 
SEM   Servei d’Emergències Mèdiques 
SEU   servei especial d’urgències 
SISCAT  sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 
UFISS   unitat funcional interdisciplinària sociosanitària 
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Dades de contacte del Consorci Sanitari 
de Barcelona 
 
 
Edifici Mestral. Parc Sanitari Pere Virgili 
Esteve Terradas, 30 
08023 - Barcelona 
Tel. 93 551 57 00 
atencioalciutada.rsb@catsalut.cat 
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