
Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 35.976 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 30.968 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 16.519 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 18.345 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.008 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 250.453.660 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  8,1 7,5
Índex de fidelitat (%)   88,8 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  82,2 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
95,8 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  86,1 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
84,4 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  80,3 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
70,8 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 60,7 58,8 59,6 67,6 --
Urgències ingressades (%) 11,0 15,1 13,1 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 47,3 49,0 48,1 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 2,1 1,5 1,8 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- 24,0 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- 56,8 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 7,7 7,8 1,03
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 10,2 12,1 0,99
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 5,4 5,8 0,97
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 6,6 8,8 0,95
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 6,0 6,8 1,00
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 7,1 9,4 0,93
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 6,4 8,5 0,85
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 10,6 13,6 0,91
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 16,5 12,7 1,20
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 19,2 18,2 1,13
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,8 4,4 0,87
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 6,3 7,6 0,74
Mortalitat a urgències (%) 0,20 0,26 0,23 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 11,3 9,8 1,09
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 7,4 4,6 1,20
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 17,7 16,3 1,07
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 16,9 14,3 1,17
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,29 0,14 1,15
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 76,0 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 16,7 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 2,6 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 23,7 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- 17,3 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 16,7 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 48,7 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 52,4 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Universitari de Bellvitge



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 35.976 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 30.968 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 16.519 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 18.345 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.008 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 250.453.660 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Universitari de Bellvitge

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 6,9 7,2 7,0 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 7,4 9,0 8,2 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 17,2 19,1 17,8 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 10,8 11,1 11,0 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,9 5,9 6,1 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 2,5 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 2,6 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 84,5 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 12,0 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 85,9 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,17 0,07 1,19
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 35,7 29,0 1,16
Úlceres per pressió -- -- 0,46 0,72 0,74

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -0,14 -0,30
Cash flow generat (per 100) 1,31 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -0,27 -0,39
Solvència (per 100) INC 134,9
Liquiditat (per 100) INC 99,8
Endeutament (%) INC 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.714 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.894 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 34,2 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 29 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 9.567 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT 169 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 1.135.271 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 31.776 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 25.044 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 15.656 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 15.289 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 6.732 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 177.095.415 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,3 8,3
Índex de fidelitat (%) 85,0 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 93,5 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 94,2 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 95,0 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
93,6 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 93,8 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 93,7 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
87,3 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  8,0 7,5
Índex de fidelitat (%)   90,1 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  83,3 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
97,3 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  83,1 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
84,6 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  78,3 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
50,0 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 71,9 67,0 69,4 67,6 --
Urgències ingressades (%) 10,4 12,0 11,1 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 32,8 40,0 36,1 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 1,56 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 2,6 3,4 3,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 22,7 18,0 1,07
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- 20,0 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- 80,6 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 3,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 9,1 7,8 1,06
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 11,5 12,1 0,97
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 6,2 5,8 1,19
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 7,0 8,8 1,06
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 8,2 6,8 1,32
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 9,3 9,4 1,18
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 9,3 8,5 1,20
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 11,9 13,6 0,99
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 13,4 12,7 1,04
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 16,4 18,2 1,00
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,5 4,4 1,08
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,4 7,6 1,05
Mortalitat a urgències (%) 0,09 0,13 0,11 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 10,1 9,8 1,03
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 8,2 4,6 1,03
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 18,5 16,3 1,10
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 10,5 14,3 0,80
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,17 0,14 0,82
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 64,7 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 20,0 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 2,9 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 42,4 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- 13,9 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 12,5 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 41,6 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 49,8 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 31.776 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 25.044 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 15.656 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 15.289 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 6.732 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 177.095.415 --

La Central de Resultats de l'hospital
H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,7 6,6 6,2 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,9 8,6 8,7 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,6 10,9 9,3 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,1 8,3 7,7 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 5,8 5,6 5,6 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 0,9 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 4,3 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 85,5 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 12,8 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 92,3 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 1,7 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,10 0,07 1,29
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 38,4 29,0 1,29
Úlceres per pressió -- -- 0,87 0,72 1,12

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -0,45 -0,30
Cash flow generat (per 100) 0,46 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -2,74 -0,39
Solvència (per 100) INC 134,9
Liquiditat (per 100) INC 99,8
Endeutament (%) INC 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.395 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.609 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 32,6 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 190 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 547 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT 190 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 718.517 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 41.815 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 35.202 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 19.149 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 20.347 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 6.613 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 312.416.681 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,4 8,3
Índex de fidelitat (%) 83,8 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 86,9 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 96,8 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 94,9 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
88,8 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 97,5 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 88,8 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
83,8 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  8,0 7,5
Índex de fidelitat (%)   91,3 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  87,5 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
93,5 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  77,5 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
89,6 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  57,6 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
68,8 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 57,1 47,4 52,4 67,6 --
Urgències ingressades (%) 13,8 13,9 13,8 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 48,6 60,6 53,8 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 4,32 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 1,0 1,8 1,4 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 21,6 18,0 1,09
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- 20,0 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- 72,1 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 3,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 2,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- 1,3 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 2,7 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 7,9 7,8 1,07
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 10,6 12,1 1,01
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 5,7 5,8 1,13
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 7,1 8,8 1,09
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 7,0 6,8 1,18
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 8,1 9,4 1,06
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 10,0 8,5 1,27
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 13,4 13,6 1,10
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 11,5 12,7 0,89
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 15,7 18,2 0,93
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,1 4,4 0,98
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 6,3 7,6 0,88
Mortalitat a urgències (%) 0,23 0,35 0,28 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 10,7 9,8 1,11
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 7,2 4,6 1,25
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 16,4 16,3 1,09
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 16,0 14,3 1,12
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,23 0,14 1,10
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 54,5 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 14,5 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 2,3 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 56,4 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- 26,4 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 13,1 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 35,1 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 63,5 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Clínic



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 41.815 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 35.202 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 19.149 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 20.347 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 6.613 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 312.416.681 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Clínic

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,7 7,2 6,4 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,2 9,6 8,9 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 11,0 12,4 11,5 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 8,3 7,5 7,9 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 7,9 8,5 8,4 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,3 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 1,4 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 3,6 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 96,4 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 5,7 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 90,8 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,9 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,05 0,07 0,57
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 28,7 29,0 0,98
Úlceres per pressió -- -- 0,48 0,72 0,81

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 98,9 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -0,58 -0,30
Cash flow generat (per 100) 2,81 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -0,68 -0,39
Solvència (per 100) 119,2 134,9
Liquiditat (per 100) 76,9 99,8
Endeutament (%) 83,9 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.542 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.676 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 38,9 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 23 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 41 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT 76 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 1.226.302 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 40.116 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 29.699 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 18.113 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 16.448 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 10.417 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 236.994.637 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,2 8,3
Índex de fidelitat (%) 80,5 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 87,1 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 94,9 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 93,9 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
91,5 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 92,7 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 87,8 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
80,8 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,7 7,5
Índex de fidelitat (%)   88,5 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  84,7 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
96,1 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  75,0 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
79,7 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  58,5 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
31,3 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 76,6 72,3 74,6 67,6 --
Urgències ingressades (%) 13,8 14,8 14,3 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 38,2 39,9 39,0 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 1,68 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 17,5 18,0 1,39
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- 24,0 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- 77,8 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- 4,1 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 2,3 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 7,4 7,8 0,87
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 11,3 12,1 0,91
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 8,4 5,8 1,37
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 10,2 8,8 1,30
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 8,8 6,8 1,30
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 10,6 9,4 1,22
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 7,5 8,5 0,85
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 12,5 13,6 0,91
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 10,6 12,7 0,70
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 15,4 18,2 0,77
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 5,3 4,4 1,10
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,5 7,6 0,92
Mortalitat a urgències (%) 0,12 0,12 0,12 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 10,4 9,8 0,98
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 6,3 4,6 1,32
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 17,4 16,3 0,95
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 13,9 14,3 0,92
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,21 0,14 1,03
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 67,7 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 12,5 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 2,2 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 14,3 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 0,0 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 48,5 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 36,3 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 40.116 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 29.699 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 18.113 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 16.448 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 10.417 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 236.994.637 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,9 7,1 6,5 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 5,7 7,1 6,3 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 9,7 10,7 10,0 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,2 8,2 7,7 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 4,9 5,5 5,3 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,3 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 3,5 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 6,7 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 87,2 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 11,9 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 85,7 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,9 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,13 0,07 0,96
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 36,6 29,0 1,16
Úlceres per pressió -- -- 0,45 0,72 0,71

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 99,5 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,47 -0,30
Cash flow generat (per 100) 1,73 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,44 -0,39
Solvència (per 100) 95,8 134,9
Liquiditat (per 100) 69,8 99,8
Endeutament (%) 104,4 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.833 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.987 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 34,6 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 85 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 434 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT 78 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 703.452 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 68.547 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 54.469 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 32.205 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 31.314 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 14.078 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 446.026.977 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,2 8,3
Índex de fidelitat (%) 86,3 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 89,7 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 88,1 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 92,6 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
88,8 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 96,3 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 82,7 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
91,3 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,4 7,5
Índex de fidelitat (%)   84,8 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  71,9 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
89,5 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  62,0 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
74,7 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  46,3 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
45,7 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 70,5 68,8 69,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) 13,8 15,3 14,5 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 31,4 31,6 31,5 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 5,97 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 1,1 1,6 1,3 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 21,3 18,0 0,93
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- 26,0 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- 63,3 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 4,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 2,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 7,5 7,8 0,97
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 11,3 12,1 1,01
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 5,3 5,8 0,97
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 6,6 8,8 0,94
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 5,7 6,8 0,93
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 7,1 9,4 0,89
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 5,9 8,5 0,70
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 11,9 13,6 0,90
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 13,3 12,7 1,05
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 17,6 18,2 1,06
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 6,3 4,4 1,36
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,9 7,6 1,06
Mortalitat a urgències (%) 0,12 0,15 0,13 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 9,6 9,8 1,13
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 5,1 4,6 0,81
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 17,9 16,3 1,08
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 15,1 14,3 1,11
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,27 0,14 1,37
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 76,1 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 15,9 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 2,5 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 42,6 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- 9,9 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 9,8 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 35,4 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 56,6 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Universitari Vall d'Hebron



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 68.547 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 54.469 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 32.205 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 31.314 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 14.078 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 446.026.977 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Universitari Vall d'Hebron

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,8 6,8 6,3 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 4,8 6,6 5,7 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 13,4 12,6 13,2 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,9 10,1 9,0 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,8 4,7 5,2 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,4 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 3,3 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 4,5 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- NA 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 11,4 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- NA 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,09 0,07 1,01
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 30,8 29,0 1,09
Úlceres per pressió -- -- 0,52 0,72 0,89

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -0,15 -0,30
Cash flow generat (per 100) 1,84 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -0,37 -0,39
Solvència (per 100) INC 134,9
Liquiditat (per 100) INC 99,8
Endeutament (%) INC 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.874 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 3.100 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 30,6 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 63 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 105 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT 51 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 2.323.572 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 27.794 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 22.978 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 15.796 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 10.884 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 4.816 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 119.441.632 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,5 8,3
Índex de fidelitat (%) 87,5 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 87,1 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 85,5 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 95,0 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
91,3 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 88,8 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 92,5 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
91,9 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,1 7,5
Índex de fidelitat (%)   68,8 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  71,7 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
94,5 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  58,2 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
77,2 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  43,5 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
22,2 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 77,2 76,6 76,9 67,6 --
Urgències ingressades (%) 15,5 15,3 15,4 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 50,7 47,5 49,1 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 1,60 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 4,1 5,0 4,5 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 15,2 18,0 0,73
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- 24,0 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- 52,0 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 4,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 2,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 5,4 7,8 0,80
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 9,8 12,1 0,95
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 5,7 5,8 1,13
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 7,0 8,8 1,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 4,2 6,8 0,70
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 6,6 9,4 0,84
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 5,0 8,5 0,65
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 11,1 13,6 0,90
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 8,5 12,7 0,69
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 13,7 18,2 0,80
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 3,3 4,4 0,69
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,8 7,6 0,99
Mortalitat a urgències (%) 0,18 0,23 0,21 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 8,2 9,8 0,93
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 7,1 4,6 1,10
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 15,0 16,3 1,02
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 12,2 14,3 0,90
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,37 0,14 1,72
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 89,5 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 5,3 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 2,6 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 0,0 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 22,2 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 31,4 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 50,0 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 27.794 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 22.978 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 15.796 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 10.884 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 4.816 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 119.441.632 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,6 5,7 10,0 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,6 7,0 6,8 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,3 9,2 13,0 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 6,0 7,1 16,0 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 5,4 5,6 5,6 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 2,1 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 7,9 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 73,7 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 8,0 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 62,0 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 1,4 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,09 0,07 0,90
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 29,6 29,0 1,10
Úlceres per pressió -- -- 0,36 0,72 0,67

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -0,61 -0,30
Cash flow generat (per 100) 0,69 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -1,56 -0,39
Solvència (per 100) INC 134,9
Liquiditat (per 100) INC 99,8
Endeutament (%) INC 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.207 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.277 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 37,0 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 897 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 596 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 904.292 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 21.233 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 18.212 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 11.435 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 9.011 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.021 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 97.225.809 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,1 8,3
Índex de fidelitat (%) 84,8 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 91,4 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 88,7 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 92,5 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
91,3 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 87,5 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 81,3 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
91,3 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,8 7,5
Índex de fidelitat (%)   90,0 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  83,1 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
89,3 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  79,7 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
86,1 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  56,7 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
30,6 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 77,8 72,0 74,8 67,6 --
Urgències ingressades (%) 10,4 11,3 10,8 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 30,7 38,9 34,5 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 3,25 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 3,5 4,1 3,8 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 18,4 18,0 1,13
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- 24,0 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- 60,6 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 6,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 5,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 5,9 7,8 0,90
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 9,3 12,1 0,98
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 5,9 5,8 1,14
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 8,0 8,8 1,21
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 6,7 6,8 1,09
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 9,0 9,4 1,14
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 4,3 8,5 0,61
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 10,1 13,6 0,89
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 12,3 12,7 1,06
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 16,7 18,2 1,09
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,4 4,4 1,18
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 9,2 7,6 1,45
Mortalitat a urgències (%) 0,11 0,18 0,14 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 8,4 9,8 1,02
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 6,1 4,6 1,08
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 14,4 16,3 0,94
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 14,9 14,3 1,14
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,20 0,14 0,98
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 71,4 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 15,8 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 2,3 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 26,7 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 12,3 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 52,3 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 47,8 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Univ.  Joan XXIII de Tarragona



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 21.233 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 18.212 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 11.435 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 9.011 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.021 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 97.225.809 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Univ.  Joan XXIII de Tarragona

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,9 5,9 5,4 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 5,8 7,0 6,4 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 7,3 8,4 7,6 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 8,1 9,7 9,1 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 4,6 4,6 4,6 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 3,2 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 12,2 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 91,8 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 12,0 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 96,0 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 1,7 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,06 0,07 0,72
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 34,2 29,0 1,26
Úlceres per pressió -- -- 0,55 0,72 1,05

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -1,28 -0,30
Cash flow generat (per 100) 0,25 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -3,21 -0,39
Solvència (per 100) INC 134,9
Liquiditat (per 100) INC 99,8
Endeutament (%) INC 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.547 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.696 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 37,9 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 1.093 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 468 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT 193 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 1.315.048 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 19.738 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 17.182 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 9.450 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 9.790 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 2.556 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 110.048.779 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,1 8,3
Índex de fidelitat (%) 81,3 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 85,5 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 92,0 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 87,5 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
87,2 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 88,8 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 88,8 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
84,4 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,8 7,5
Índex de fidelitat (%)   86,1 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  86,0 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
93,2 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  70,9 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
82,3 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  34,2 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
36,8 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 74,6 69,3 71,8 67,6 --
Urgències ingressades (%) 14,9 16,7 15,8 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 45,2 49,2 47,1 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 5,07 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 15,3 18,0 1,01
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- 18,0 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- 61,4 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 8,4 7,8 1,14
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,3 12,1 1,16
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 6,0 5,8 1,23
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 7,6 8,8 1,19
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 8,0 6,8 1,45
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 9,6 9,4 1,33
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 10,1 8,5 1,32
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 18,8 13,6 1,56
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 12,6 12,7 0,99
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 16,9 18,2 0,97
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,4 4,4 1,07
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,9 7,6 1,16
Mortalitat a urgències (%) 0,12 0,17 0,15 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 7,0 9,8 1,01
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 4,1 4,6 0,90
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 14,8 16,3 1,00
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 10,8 14,3 0,86
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,31 0,14 1,23
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 47,4 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 20,0 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 2,6 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 11,1 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 57,1 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 30,8 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 62,7 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 19.738 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 17.182 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 9.450 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 9.790 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 2.556 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 110.048.779 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,9 6,1 5,5 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 5,6 8,0 6,8 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 7,4 6,6 7,1 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 5,4 5,3 5,4 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,1 6,7 6,5 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 6,5 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 58,1 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 10,6 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 53,2 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 4,6 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,23 0,07 2,05
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 33,5 29,0 1,12
Úlceres per pressió -- -- 0,39 0,72 0,78

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -0,53 -0,30
Cash flow generat (per 100) 0,75 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -1,43 -0,39
Solvència (per 100) INC 134,9
Liquiditat (per 100) INC 99,8
Endeutament (%) INC 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.433 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.486 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 38,5 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 390 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 652 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT 185 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 794.047 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 25.105 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 18.264 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 11.604 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 13.161 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 6.841 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 112.346.722 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,2 8,3
Índex de fidelitat (%) 77,5 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 81,7 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 90,8 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 86,3 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
88,6 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 92,5 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 85,0 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
90,3 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,3 7,5
Índex de fidelitat (%)   88,5 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  81,0 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
86,5 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  68,8 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
77,9 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  46,6 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
46,3 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 68,7 64,3 66,4 67,6 --
Urgències ingressades (%) 8,6 9,0 8,8 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 36,8 37,5 37,1 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 1,75 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 1,3 1,9 1,6 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 18,9 18,0 0,98
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- 20,0 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- 68,1 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 1,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 9,1 7,8 1,13
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,3 12,1 1,03
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 4,1 5,8 0,73
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 6,0 8,8 0,83
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 4,1 6,8 0,65
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 5,6 9,4 0,69
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 12,9 8,5 1,49
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 16,4 13,6 1,20
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 15,2 12,7 1,12
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 20,6 18,2 1,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 1,4 4,4 0,31
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 3,8 7,6 0,52
Mortalitat a urgències (%) 0,12 0,09 0,11 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 9,9 9,8 0,97
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 8,2 4,6 1,37
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 14,4 16,3 0,91
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 13,4 14,3 0,97
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,13 0,14 0,80
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 72,7 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 0,0 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 2,3 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 0,0 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Mútua de Terrassa



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 25.105 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 18.264 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 11.604 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 13.161 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 6.841 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 112.346.722 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Mútua de Terrassa

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,4 6,2 5,8 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 7,3 7,8 7,5 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 9,5 11,9 10,0 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,8 7,4 7,6 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,0 6,5 6,4 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 1,0 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 10,1 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 93,7 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 3,4 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 93,1 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 1,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,11 0,07 1,59
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 26,1 29,0 1,00
Úlceres per pressió -- -- 1,13 0,72 1,56

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 75,5 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,56 -0,30
Cash flow generat (per 100) 2,90 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,88 -0,39
Solvència (per 100) 208,6 134,9
Liquiditat (per 100) 168,1 99,8
Endeutament (%) 47,9 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.485 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.515 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 38,2 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 1.678 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 579 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT 209 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 687.520 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 36.310 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 25.806 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 17.053 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 19.183 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 10.504 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 161.235.599 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,3 8,3
Índex de fidelitat (%) 87,7 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 95,7 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 91,7 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 91,1 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
89,9 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 95,1 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 88,9 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
89,9 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,2 7,5
Índex de fidelitat (%)   82,3 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  89,2 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
90,8 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  58,8 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
83,5 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  48,3 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
43,8 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 73,3 71,2 72,3 67,6 --
Urgències ingressades (%) 9,4 9,9 9,6 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 32,9 31,8 32,4 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 1,91 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 2,4 2,3 2,4 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 16,7 18,0 1,04
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 1,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- 3,1 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 2,1 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 6,6 7,8 0,89
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 11,4 12,1 1,01
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 3,9 5,8 0,70
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 4,7 8,8 0,66
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 4,7 6,8 0,70
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 6,1 9,4 0,70
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 6,3 8,5 0,78
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 11,9 13,6 0,93
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 11,5 12,7 1,00
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 17,3 18,2 1,07
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,5 4,4 1,07
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,8 7,6 1,14
Mortalitat a urgències (%) 0,21 0,20 0,20 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 10,3 9,8 0,99
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 6,7 4,6 0,92
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 17,7 16,3 0,97
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 15,3 14,3 1,02
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,16 0,14 0,94
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 56,3 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 16,7 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 2,1 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 0,0 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 13,9 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 32,3 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 44,4 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Sabadell



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 36.310 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 25.806 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 17.053 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 19.183 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 10.504 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 161.235.599 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Sabadell

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,0 6,2 5,6 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 5,1 5,9 5,5 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 7,9 8,2 8,0 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 5,7 6,6 6,2 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,2 6,1 6,1 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 1,4 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 6,9 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 87,3 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 8,3 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 81,7 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 3,1 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,03 0,07 0,34
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 27,1 29,0 0,82
Úlceres per pressió -- -- 0,37 0,72 0,58

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 90,8 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -5,09 -0,30
Cash flow generat (per 100) -3,54 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -10,82 -0,39
Solvència (per 100) 149,3 134,9
Liquiditat (per 100) 79,9 99,8
Endeutament (%) 67,0 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.533 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.756 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 38,0 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 382 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 299 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT 206 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 946.540 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 31.474 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 22.095 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 13.782 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 17.092 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 9.379 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 195.972.846 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,4 8,3
Índex de fidelitat (%) 72,2 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 94,0 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 87,9 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 95,1 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
92,4 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 88,9 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 81,5 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
90,9 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,0 7,5
Índex de fidelitat (%)   70,0 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  72,2 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
89,2 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  59,0 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
70,9 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  43,9 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
32,1 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 69,4 67,4 68,4 67,6 --
Urgències ingressades (%) 12,4 13,3 12,8 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 54,2 55,2 54,7 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 1,10 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,4 0,5 0,5 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 21,2 18,0 1,29
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- 18,0 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- 81,3 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 6,8 7,8 0,89
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 10,5 12,1 0,92
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 4,9 5,8 0,87
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 7,8 8,8 1,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 6,8 6,8 1,01
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 10,2 9,4 1,19
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 7,5 8,5 0,92
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 12,2 13,6 0,94
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 12,1 12,7 0,91
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 17,4 18,2 0,94
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 3,8 4,4 0,86
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 5,7 7,6 0,80
Mortalitat a urgències (%) 0,15 0,12 0,14 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 7,9 9,8 0,97
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 1,4 4,6 0,78
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 16,3 16,3 0,98
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 13,2 14,3 0,94
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,14 0,14 0,96
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 84,0 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 8,7 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 2,3 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 57,1 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- 16,3 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 15,6 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 65,7 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 62,1 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital del Mar (Parc Salut Mar)



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 31.474 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 22.095 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 13.782 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 17.092 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 9.379 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 195.972.846 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital del Mar (Parc Salut Mar)

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,7 6,8 6,2 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,9 7,9 7,3 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 9,3 9,6 9,4 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 8,1 9,2 8,6 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 7,5 7,3 7,3 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,3 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 2,5 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 8,4 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 87,9 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 0,0 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 97,2 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 2,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,08 0,07 1,02
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 19,7 29,0 0,68
Úlceres per pressió -- -- 0,61 0,72 0,88

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 83,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 2,04 -0,30
Cash flow generat (per 100) 3,16 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 2,45 -0,39
Solvència (per 100) 170,4 134,9
Liquiditat (per 100) 93,5 99,8
Endeutament (%) 58,7 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.658 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.725 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 42,3 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 180 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 608 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT 94 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 464.137 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 24.321 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 14.008 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 8.312 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 13.897 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 10.313 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 58.506.411 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,6 7,5
Índex de fidelitat (%)   82,5 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  80,0 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
94,6 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  80,0 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
84,6 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  76,1 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
56,5 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 66,7 66,9 66,8 67,6 --
Urgències ingressades (%) 15,5 17,8 16,5 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 36,5 40,6 38,2 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 0,5 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 9,1 7,8 0,99
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,3 12,1 0,85
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 15,2 5,8 0,95
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 15,2 8,8 0,72
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 15,2 6,8 0,91
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 15,2 9,4 0,68
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 8,7 8,5 0,87
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 12,8 13,6 0,81
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 23,9 12,7 1,44
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 27,0 18,2 1,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,1 4,4 0,88
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 5,0 7,6 0,64
Mortalitat a urgències (%) 0,04 0,03 0,04 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 13,6 9,8 1,07
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 9,9 4,6 1,01
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 14,4 16,3 0,87
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 19,2 14,3 1,20
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,07 0,14 0,76
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Universitari Sagrat Cor



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 24.321 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 14.008 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 8.312 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 13.897 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 10.313 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 58.506.411 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Universitari Sagrat Cor

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,8 5,7 5,8 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 7,3 7,4 7,3 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 12,7 13,4 12,9 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,8 7,6 7,7 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,6 6,1 6,2 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 3,4 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 93,2 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- NA 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- NA 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 1,2 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,06 0,07 0,84
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 30,9 29,0 0,91
Úlceres per pressió -- -- 1,66 0,72 1,46

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 7,62 -0,30
Cash flow generat (per 100) 11,49 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 10,16 -0,39
Solvència (per 100) 112,1 134,9
Liquiditat (per 100) 150,0 99,8
Endeutament (%) 89,2 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.427 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.296 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 55,8 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 1.327 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 1.060 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 88.824 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 12.146 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 10.392 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 6.822 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.532 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.754 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 50.500.000 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,0 8,3
Índex de fidelitat (%) 77,8 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 86,7 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 87,0 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 90,1 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
86,3 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 82,7 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 81,5 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
95,4 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,3 7,5
Índex de fidelitat (%)   83,8 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  72,4 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
90,3 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  61,3 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
85,0 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  52,9 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
50,0 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 75,2 76,0 75,6 67,6 --
Urgències ingressades (%) 15,8 16,5 16,1 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 65,5 67,4 66,3 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,68 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 3,3 3,7 3,5 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 22,4 18,0 1,31
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 1,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 0,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 10,9 7,8 1,42
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 14,7 12,1 1,28
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 4,9 5,8 0,75
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 5,4 8,8 0,64
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 4,0 6,8 0,58
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 4,0 9,4 0,45
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 13,0 8,5 1,80
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 18,1 13,6 1,57
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 20,2 12,7 1,40
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 24,8 18,2 1,20
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 3,4 4,4 0,88
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,9 7,6 0,74
Mortalitat a urgències (%) 0,10 0,12 0,11 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 6,8 9,8 0,95
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 8,1 4,6 1,52
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 18,1 16,3 1,28
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 15,1 14,3 1,20
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,15 0,14 1,00
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 100,0 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 0,0 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 3,0 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 0,0 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 12.146 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 10.392 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 6.822 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.532 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.754 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 50.500.000 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,1 5,1 4,5 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 5,6 6,5 6,0 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 7,9 9,8 8,4 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 6,6 6,6 6,6 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 3,3 3,6 3,5 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 9,6 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 84,6 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 18,8 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 75,0 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,8 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,09 0,07 1,19
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 30,5 29,0 1,01
Úlceres per pressió -- -- 0,50 0,72 0,96

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -0,39 -0,30
Cash flow generat (per 100) 1,14 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -0,67 -0,39
Solvència (per 100) INC 134,9
Liquiditat (per 100) INC 99,8
Endeutament (%) INC 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.369 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.518 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 36,4 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 2.922 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 390 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 790.511 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 22.281 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 17.439 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 12.163 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 9.998 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 4.842 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 95.891.308 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,4 8,3
Índex de fidelitat (%) 91,3 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 91,3 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 96,2 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 97,5 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
94,9 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 98,8 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 88,8 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
94,5 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,2 7,5
Índex de fidelitat (%)   75,9 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  73,6 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
88,5 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  65,8 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
70,0 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  63,3 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
30,0 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 74,3 77,2 75,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) 11,9 13,0 12,4 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 25,0 27,2 26,0 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,32 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 1,8 2,3 2,1 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 16,1 18,0 0,89
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- 1,1 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 1,0 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 10,7 7,8 1,26
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 13,9 12,1 1,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 4,4 5,8 0,75
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 5,1 8,8 0,69
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 5,7 6,8 0,85
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 7,0 9,4 0,80
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 11,9 8,5 1,31
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 15,9 13,6 1,11
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 17,9 12,7 1,33
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 22,4 18,2 1,16
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 5,2 4,4 0,90
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 8,4 7,6 0,93
Mortalitat a urgències (%) 0,02 0,03 0,02 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 8,6 9,8 0,87
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 7,5 4,6 0,96
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 12,7 16,3 0,80
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 13,9 14,3 0,97
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,10 0,14 0,78
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 70,0 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 0,0 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 2,1 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 42,9 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 13,9 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 57,1 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 41,1 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Centre Hospitalari  (Althaia)



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 22.281 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 17.439 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 12.163 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 9.998 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 4.842 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 95.891.308 --

La Central de Resultats de l'hospital
Centre Hospitalari  (Althaia)

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,7 6,4 6,0 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 7,6 7,9 7,8 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 9,7 9,7 9,7 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,3 6,7 7,0 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 7,7 6,9 7,1 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 0,7 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 4,5 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 75,5 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 0,0 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 66,7 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,10 0,07 1,24
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 22,8 29,0 0,93
Úlceres per pressió -- -- 0,37 0,72 0,50

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 91,6 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 1,55 -0,30
Cash flow generat (per 100) 3,86 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 1,31 -0,39
Solvència (per 100) 188,9 134,9
Liquiditat (per 100) 80,6 99,8
Endeutament (%) 52,9 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.411 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.532 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 40,6 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 2.294 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 717 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 670.295 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 7.047 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 2.958 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.041 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.626 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 4.089 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 28.343.678 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,4 7,5
Índex de fidelitat (%)   71,6 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  83,1 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
93,4 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  75,3 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
81,0 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  45,7 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
33,3 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 71,3 71,3 71,3 67,6 --
Urgències ingressades (%) 3,3 3,1 3,3 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 10,9 10,9 10,9 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 7,9 9,1 8,5 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 3,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 0,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- 0,9 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 1,8 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 7,8 7,8 0,78
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 10,5 12,1 0,68
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 9,4 8,5 0,87
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 12,2 13,6 0,71
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 18,8 12,7 1,22
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 18,8 18,2 0,83
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 9,4 4,4 2,09
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 12,5 7,6 1,66
Mortalitat a urgències (%) 0,01 0,01 0,01 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 9,3 9,8 0,78
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 1,9 4,6 0,38
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 12,3 16,3 0,77
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 13,0 14,3 0,84
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,09 0,14 1,56
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Dos de Maig (Barcelona)



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 7.047 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 2.958 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.041 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.626 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 4.089 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 28.343.678 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Dos de Maig (Barcelona)

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 6,5 6,2 6,4 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,6 9,1 8,8 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 11,5 11,3 11,4 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 8,6 11,8 9,9 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 8,4 7,2 7,5 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 0,0 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 84,6 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 1,4 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,05 0,07 0,95
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- 1,56 0,72 1,16

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 99,4 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -2,98 -0,30
Cash flow generat (per 100) -0,80 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -6,01 -0,39
Solvència (per 100) 316,0 134,9
Liquiditat (per 100) 230,8 99,8
Endeutament (%) 31,7 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.294 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.417 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 46,3 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 -- 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 18.942 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 13.053 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 8.992 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 9.513 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.889 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 87.324.458 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,6 8,3
Índex de fidelitat (%) 91,3 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 93,3 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 93,5 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 93,7 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
93,5 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 93,8 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 92,5 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
92,0 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,6 7,5
Índex de fidelitat (%)   82,5 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  87,5 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
94,3 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  72,5 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
86,1 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  65,6 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
70,6 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 74,6 70,3 72,6 67,6 --
Urgències ingressades (%) 6,2 5,5 5,8 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 25,6 23,2 24,5 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,79 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 10,4 18,0 0,66
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 1,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 0,1 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 5,9 7,8 0,79
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 9,5 12,1 0,84
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 4,3 5,8 0,67
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 5,2 8,8 0,62
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 5,0 6,8 0,71
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 6,0 9,4 0,66
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 6,3 8,5 0,77
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 10,4 13,6 0,81
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 8,9 12,7 0,76
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 14,5 18,2 0,84
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 6,8 4,4 1,35
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 11,3 7,6 1,37
Mortalitat a urgències (%) 0,05 0,07 0,06 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 7,0 9,8 0,79
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 7,2 4,6 1,61
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 9,8 16,3 0,68
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 9,7 14,3 0,73
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,06 0,14 0,61
Donants cadàver vàlids (%) -- -- #¡DIV/0! 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- #¡DIV/0! 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- #¡DIV/0! 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- #¡DIV/0! 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 18,5 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 20,5 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 38,8 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Terrassa



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 18.942 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 13.053 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 8.992 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 9.513 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.889 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 87.324.458 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Terrassa

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,9 6,1 5,5 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,1 8,3 8,1 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 11,6 13,2 12,0 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 6,8 5,8 6,2 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 5,1 6,2 6,0 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 4,4 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 6,1 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 93,9 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 3,2 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 93,5 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,05 0,07 0,82
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 22,6 29,0 0,87
Úlceres per pressió -- -- 0,66 0,72 0,89

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 73,6 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -2,54 -0,30
Cash flow generat (per 100) -1,39 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -3,13 -0,39
Solvència (per 100) 140,2 134,9
Liquiditat (per 100) 62,0 99,8
Endeutament (%) 71,3 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.355 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.643 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 37,0 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 2.260 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 473 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 558.587 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 17.447 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 13.009 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 8.990 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 7.861 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 4.438 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 51.599.582 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,2 8,3
Índex de fidelitat (%) 83,8 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 90,0 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 92,9 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 98,8 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
93,8 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 95,1 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 93,8 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
88,7 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,3 7,5
Índex de fidelitat (%)   78,8 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  79,7 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
89,6 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  72,5 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
78,5 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  59,6 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
47,1 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 77,9 75,3 76,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) 33,0 32,5 32,8 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 75,2 72,6 74,0 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,16 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 3,1 3,7 3,4 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 18,7 18,0 1,16
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 1,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 7,3 7,8 0,91
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 13,1 12,1 1,05
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 4,7 5,8 0,81
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 7,5 8,8 1,00
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 5,7 6,8 0,92
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 9,2 9,4 1,13
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 8,5 8,5 0,93
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 15,8 13,6 1,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 11,8 12,7 0,86
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 20,7 18,2 1,01
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 2,9 4,4 0,57
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 6,4 7,6 0,75
Mortalitat a urgències (%) 0,07 0,09 0,08 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 8,1 9,8 0,98
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 14,8 16,3 1,13
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 10,8 14,3 0,86
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,03 0,14 0,28
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 7,1 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 23,1 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 49,4 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital General de Vic



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 17.447 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 13.009 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 8.990 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 7.861 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 4.438 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 51.599.582 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital General de Vic

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,3 4,7 4,5 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 5,3 6,2 5,7 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 7,7 7,5 7,7 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 4,8 4,4 4,6 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 4,9 4,4 4,5 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 1,0 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 7,4 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 22,2 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 6,3 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 22,9 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 3,3 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,06 0,07 0,93
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 36,6 29,0 0,97
Úlceres per pressió -- -- 0,55 0,72 0,90

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 86,5 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,18 -0,30
Cash flow generat (per 100) 3,00 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,24 -0,39
Solvència (per 100) 353,8 134,9
Liquiditat (per 100) 149,8 99,8
Endeutament (%) 28,3 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.205 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.379 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 37,9 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 3.731 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 647 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 339.419 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 20.401 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 14.837 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 10.058 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 10.205 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.564 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 79.611.985 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,3 8,3
Índex de fidelitat (%) 77,5 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 90,5 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 84,5 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 83,5 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
89,9 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 85,0 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 87,5 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
87,3 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,0 7,5
Índex de fidelitat (%)   77,2 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  85,7 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
91,8 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  66,3 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
85,7 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  47,1 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
37,1 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 74,8 70,1 72,5 67,6 --
Urgències ingressades (%) 10,0 9,8 9,9 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 26,4 25,6 26,0 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 1,14 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 19,4 18,0 1,16
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 8,2 7,8 0,95
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,8 12,1 0,99
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 2,5 5,8 0,42
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 4,0 8,8 0,52
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 6,4 6,8 0,82
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 7,7 9,4 0,76
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 9,0 8,5 1,06
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 13,4 13,6 0,99
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 11,1 12,7 0,86
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 19,0 18,2 1,01
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 3,1 4,4 0,64
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,4 7,6 0,93
Mortalitat a urgències (%) 0,03 0,04 0,03 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 11,8 9,8 1,14
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 7,8 4,6 1,07
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 19,0 16,3 1,17
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 14,5 14,3 1,02
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,11 0,14 0,80
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 60,0 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 20,0 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 1,0 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 0,0 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital General de Granollers



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 20.401 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 14.837 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 10.058 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 10.205 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.564 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 79.611.985 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital General de Granollers

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,7 6,6 6,1 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 9,1 8,4 8,7 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,3 8,5 8,4 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 6,4 5,6 5,9 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 7,3 7,2 7,2 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 2,5 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 7,3 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 89,0 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 0,0 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 83,3 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 3,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,07 0,07 0,82
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 21,8 29,0 0,69
Úlceres per pressió -- -- 1,13 0,72 1,26

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 95,7 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,64 -0,30
Cash flow generat (per 100) 2,59 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 1,43 -0,39
Solvència (per 100) 97,3 134,9
Liquiditat (per 100) 92,5 99,8
Endeutament (%) 102,7 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.248 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.335 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 38,1 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 2.550 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 669 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT 191 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 514.751 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 12.601 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 9.391 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 6.618 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.502 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.210 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 48.923.266 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,5 8,3
Índex de fidelitat (%) 88,8 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 94,1 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 88,7 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 90,0 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
83,8 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 91,3 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 88,8 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
88,6 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,2 7,5
Índex de fidelitat (%)   76,3 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  82,3 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
89,6 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  62,5 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
78,8 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  28,3 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
65,7 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 77,0 76,4 76,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) 10,3 11,3 10,8 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 21,1 20,0 20,6 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 16,1 18,0 1,07
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- 1,2 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 7,0 7,8 1,00
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,9 12,1 1,21
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 6,8 5,8 1,33
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 10,2 8,8 1,52
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 7,2 6,8 1,21
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 10,9 9,4 1,38
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 7,9 8,5 0,99
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 15,9 13,6 1,24
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 9,5 12,7 0,82
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 16,2 18,2 0,96
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,6 4,4 1,32
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 8,9 7,6 1,50
Mortalitat a urgències (%) 0,05 0,06 0,06 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 6,8 9,8 0,85
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 12,6 4,6 1,71
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 7,5 16,3 0,53
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 17,5 14,3 1,22
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,08 0,14 0,79
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 0,0 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 75,0 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 13,5 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Fundació Hospital Residència Sant Camil



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 12.601 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 9.391 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 6.618 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.502 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.210 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 48.923.266 --

La Central de Resultats de l'hospital
Fundació Hospital Residència Sant Camil

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,8 4,9 4,9 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,4 7,1 6,7 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 7,6 7,6 7,6 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 4,8 5,7 5,3 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 7,1 6,0 6,2 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,3 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 5,5 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 80,8 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 0,0 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 94,4 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,04 0,07 0,95
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 40,0 29,0 1,14
Úlceres per pressió -- -- 0,52 0,72 0,91

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 87,6 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -1,44 -0,30
Cash flow generat (per 100) 1,99 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -2,04 -0,39
Solvència (per 100) 140,3 134,9
Liquiditat (per 100) 56,9 99,8
Endeutament (%) 71,3 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.163 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.283 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 55,6 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 6.796 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 354.595 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 16.869 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 14.420 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 10.031 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 6.426 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 2.449 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 89.532.316 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,5 8,3
Índex de fidelitat (%) 83,5 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 83,8 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 86,4 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 93,8 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
96,2 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 86,3 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 91,3 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
89,9 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,6 7,5
Índex de fidelitat (%)   85,0 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  79,0 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
98,7 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  74,7 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
82,3 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  51,7 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
33,3 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 67,1 64,4 65,8 67,6 --
Urgències ingressades (%) 10,9 11,3 11,1 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 29,0 36,4 32,4 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 1,39 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 15,4 18,0 1,24
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 0,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 0,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 7,6 7,8 1,10
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 10,7 12,1 1,03
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 5,6 5,8 1,05
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 6,8 8,8 0,98
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 5,1 6,8 0,84
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 6,4 9,4 0,81
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 6,4 8,5 0,90
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 10,3 13,6 0,89
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 14,6 12,7 1,35
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 17,7 18,2 1,15
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 1,5 4,4 0,42
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 5,0 7,6 0,78
Mortalitat a urgències (%) 0,06 0,10 0,08 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 11,3 9,8 1,14
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 1,2 4,6 0,51
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 23,4 16,3 1,27
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 16,9 14,3 1,12
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,35 0,14 2,36
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 33,3 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 50,0 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 3,0 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 0,0 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Universitari Sant Joan de Reus



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 16.869 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 14.420 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 10.031 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 6.426 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 2.449 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 89.532.316 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,6 6,9 6,2 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,6 8,3 7,5 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 9,6 10,2 9,8 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 8,1 8,3 8,2 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 8,4 9,1 9,0 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 1,0 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 9,2 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 81,6 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 14,3 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 74,3 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 1,3 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,07 0,07 1,39
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 31,5 29,0 1,17
Úlceres per pressió -- -- 0,88 0,72 1,59

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 95,3 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -2,39 -0,30
Cash flow generat (per 100) -1,72 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -4,23 -0,39
Solvència (per 100) 103,0 134,9
Liquiditat (per 100) 119,0 99,8
Endeutament (%) 97,1 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.552 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.843 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 40,4 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 1.722 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 160.907 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 12.395 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 8.659 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 6.000 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.542 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.736 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 45.095.569 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,0 8,3
Índex de fidelitat (%) 86,3 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 86,7 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 87,2 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 90,0 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
88,3 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 93,8 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 87,5 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
89,5 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,1 7,5
Índex de fidelitat (%)   71,3 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  76,9 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
88,9 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  67,1 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
81,0 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  68,7 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
25,0 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 73,7 73,2 73,5 67,6 --
Urgències ingressades (%) 10,3 10,6 10,4 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 45,1 46,5 45,7 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 13,1 18,0 0,58
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 1,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 5,3 7,8 0,69
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,3 12,1 1,03
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 2,7 5,8 0,56
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 2,7 8,8 0,43
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 3,1 6,8 0,55
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 3,1 9,4 0,42
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 6,6 8,5 0,78
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 14,4 13,6 1,06
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 7,2 12,7 0,59
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 21,4 18,2 1,19
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 3,4 4,4 0,65
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 10,5 7,6 1,21
Mortalitat a urgències (%) 0,02 0,02 0,02 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 9,1 9,8 0,89
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 5,8 4,6 0,76
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 16,0 16,3 0,94
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 9,7 14,3 0,73
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,10 0,14 0,83
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 0,0 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 10,0 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 34,0 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital d'Igualada del CSA



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 12.395 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 8.659 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 6.000 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.542 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.736 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 45.095.569 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital d'Igualada del CSA

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,2 6,4 5,8 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,8 9,5 9,1 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 6,2 7,4 6,6 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,8 7,2 7,5 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 10,7 9,2 9,5 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 1,0 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 6,9 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 82,8 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 24,0 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 80,0 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 1,5 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,01 0,07 0,15
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 16,2 29,0 0,48
Úlceres per pressió -- -- 1,02 0,72 1,19

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 88,1 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 1,74 -0,30
Cash flow generat (per 100) 2,75 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 2,61 -0,39
Solvència (per 100) 87,3 134,9
Liquiditat (per 100) 41,0 99,8
Endeutament (%) 114,5 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.358 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.513 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 39,4 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 3.425 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 800 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 252.373 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 20.226 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 14.029 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 9.507 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 10.063 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 6.197 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 76.837.304 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,4 8,3
Índex de fidelitat (%) 85,2 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 92,5 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 95,1 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 92,5 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
92,4 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 90,1 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 87,7 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
93,3 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,0 7,5
Índex de fidelitat (%)   73,8 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  83,6 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
84,2 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  67,5 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
78,2 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  58,8 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
56,3 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 77,6 75,7 76,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) 10,2 9,8 10,0 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 34,7 35,2 35,0 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,34 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 1,5 2,7 2,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 18,4 18,0 1,12
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- 1,2 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 0,9 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 7,5 7,8 0,93
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 11,7 12,1 0,95
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 4,4 5,8 0,75
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 5,9 8,8 0,76
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 7,1 6,8 0,80
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 10,7 9,4 0,93
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 7,2 8,5 0,82
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 12,4 13,6 0,89
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 13,7 12,7 1,09
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 18,8 18,2 1,03
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 3,7 4,4 0,84
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,1 7,6 0,97
Mortalitat a urgències (%) 0,09 0,08 0,09 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 10,0 9,8 0,97
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 7,7 4,6 0,90
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 15,3 16,3 1,00
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 14,7 14,3 0,96
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,13 0,14 0,97
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 57,1 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 28,6 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 1,3 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 75,0 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Mataró



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 20.226 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 14.029 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 9.507 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 10.063 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 6.197 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 76.837.304 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Mataró

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,8 6,9 6,3 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,0 8,6 8,2 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 10,5 10,3 10,4 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 6,9 6,9 6,9 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 7,7 7,7 7,7 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 1,5 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 6,4 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 70,9 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 8,0 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 72,0 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,05 0,07 0,75
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 36,4 29,0 1,13
Úlceres per pressió -- -- 0,76 0,72 1,01

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 82,1 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -2,05 -0,30
Cash flow generat (per 100) 0,83 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -4,02 -0,39
Solvència (per 100) 163,2 134,9
Liquiditat (per 100) 66,9 99,8
Endeutament (%) 61,3 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.226 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.250 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 41,0 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 2.746 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 3.504 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT 116 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 675.390 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 33.743 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 22.494 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 16.095 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 15.915 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 11.249 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 128.747.454 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,1 7,5
Índex de fidelitat (%)   77,8 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  80,3 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
85,7 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  69,6 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
79,7 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  66,7 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
39,4 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 75,9 72,0 74,0 67,6 --
Urgències ingressades (%) 13,2 15,1 14,1 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 46,4 53,8 49,7 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,20 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 1,6 77,6 1,8 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 17,7 18,0 0,83
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 7,5 7,8 0,89
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 10,8 12,1 0,84
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 4,2 5,8 0,61
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 4,8 8,8 0,55
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 6,9 6,8 0,65
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 8,1 9,4 0,60
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 8,4 8,5 0,95
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 12,7 13,6 0,90
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 9,3 12,7 0,73
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 13,5 18,2 0,72
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 8,5 4,4 1,60
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 10,6 7,6 1,25
Mortalitat a urgències (%) 0,07 0,06 0,07 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 11,0 9,8 0,96
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 5,0 4,6 0,84
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 17,8 16,3 1,03
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 15,2 14,3 1,04
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,13 0,14 1,12
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 100,0 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 0,0 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 1,0 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 0,0 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 2,3 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 35,7 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 21,1 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisés Broggi



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 33.743 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 22.494 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 16.095 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 15.915 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 11.249 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 128.747.454 --

La Central de Resultats de l'hospital
CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisés Broggi

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,8 6,4 6,1 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,2 9,0 8,5 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 13,3 13,1 13,2 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 6,8 6,9 6,8 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 7,7 7,2 7,3 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 0,3 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 5,6 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 84,4 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 11,1 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 80,0 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 1,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,10 0,07 1,29
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 44,0 29,0 1,29
Úlceres per pressió -- -- 1,23 0,72 1,42

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -8,37 -0,30
Cash flow generat (per 100) -7,03 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -9,27 -0,39
Solvència (per 100) 91,0 134,9
Liquiditat (per 100) 66,9 99,8
Endeutament (%) 109,9 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.283 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.621 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 38,8 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 2.829 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 269 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 690.790 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 12.343 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 8.878 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 6.461 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.233 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.465 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 35.689.094 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,4 7,5
Índex de fidelitat (%)   75,0 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  75,4 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
93,0 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  63,8 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
77,2 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  43,9 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
30,0 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 81,5 80,8 81,2 67,6 --
Urgències ingressades (%) 12,0 13,0 12,5 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 26,2 26,9 26,5 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 5,0 4,7 4,9 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 3,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 2,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 6,7 7,8 0,76
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,4 12,1 0,91
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 8,3 8,5 0,94
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 15,6 13,6 1,10
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 6,4 12,7 0,51
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 13,9 18,2 0,76
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 3,9 4,4 0,86
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,2 7,6 0,96
Mortalitat a urgències (%) 0,07 0,10 0,09 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 13,8 9,8 1,17
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 9,2 4,6 1,48
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 14,7 16,3 0,87
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 20,4 14,3 1,33
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,08 0,14 0,81
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Sant Llorenç de Viladecans



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 12.343 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 8.878 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 6.461 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.233 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.465 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 35.689.094 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Sant Llorenç de Viladecans

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,1 4,5 4,3 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,4 6,2 6,3 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 7,5 7,7 7,6 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 4,4 5,0 4,7 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 5,5 4,9 5,0 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 1,6 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 88,5 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 11,8 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 70,6 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,6 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,03 0,07 0,58
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 14,8 29,0 0,69
Úlceres per pressió -- -- 1,27 0,72 1,20

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -1,69 -0,30
Cash flow generat (per 100) 0,92 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -4,85 -0,39
Solvència (per 100) INC 134,9
Liquiditat (per 100) INC 99,8
Endeutament (%) INC 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 1.949 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.112 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 36,5 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 662.774 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 10.007 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 8.085 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.655 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 6.191 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.922 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 11.614.911 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  -- 7,5
Índex de fidelitat (%)   -- 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  -- 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
-- 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  -- 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
-- 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  -- 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
-- 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 33,8 31,9 33,0 67,6 --
Urgències ingressades (%) 4,6 10,8 7,4 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 0,0 0,0 0,0 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 29,9 18,0 1,49
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- NC 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 4,1 7,8 0,66
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 6,1 12,1 0,61
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 5,7 8,5 0,69
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 9,1 13,6 0,70
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 7,8 12,7 0,86
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 9,8 18,2 0,72
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,3 4,4 1,31
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,1 7,6 1,29
Mortalitat a urgències (%) 0,00 0,00 0,00 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- -- 9,8 --
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- -- 16,3 --
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- -- 14,3 --
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,08 0,14 1,00
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 0,0 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 44,4 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 38,4 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Clínica Girona



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 10.007 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 8.085 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.655 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 6.191 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.922 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 11.614.911 --

La Central de Resultats de l'hospital
Clínica Girona

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 2,4 2,7 2,6 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,3 6,7 6,5 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,2 7,8 8,1 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 6,2 4,8 5,1 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 7,8 6,1 6,9 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 0,0 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 44,2 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 0,0 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- NA 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,7 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,01 0,07 0,33
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 13,0 29,0 0,77
Úlceres per pressió -- -- 0,35 0,72 0,69

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 8,75 -0,30
Cash flow generat (per 100) 9,94 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 6,03 -0,39
Solvència (per 100) 477,9 134,9
Liquiditat (per 100) 217,4 99,8
Endeutament (%) 20,9 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.364 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.298 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 60,0 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 3.713 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 1.707 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.707 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 55 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 1.642 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 0 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 2.805.989 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  -- 7,5
Índex de fidelitat (%)   -- 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  -- 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
-- 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  -- 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
-- 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  -- 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
-- 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 4,4 3,1 3,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) 0,0 0,0 0,0 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 0,0 0,0 0,0 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- NC 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- NC 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- -- 7,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- -- 12,1 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- -- 8,5 --
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- -- 13,6 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- -- 12,7 --
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- -- 18,2 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) 0,00 0,00 0,00 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- -- 9,8 --
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- -- 16,3 --
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- -- 14,3 --
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- -- 0,14 --
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Clínica Salus Infirmorum



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 1.707 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.707 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 55 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 1.642 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 0 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 2.805.989 --

La Central de Resultats de l'hospital
Clínica Salus Infirmorum

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 1,5 1,0 1,3 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,2 6,5 7,5 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 26,0 -- 26,0 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) -- -- -- 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) -- -- -- 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- -- 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- NA 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- 0,73 0,72 2,12

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 57,2 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 5,97 -0,30
Cash flow generat (per 100) 10,63 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 5,77 -0,39
Solvència (per 100) 879,7 134,9
Liquiditat (per 100) 503,8 99,8
Endeutament (%) 11,4 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 1.691 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 1.560 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 76,1 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 4.091 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 11.395 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 8.586 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 6.368 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.988 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 2.809 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 35.240.226 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,4 8,3
Índex de fidelitat (%) 88,9 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 91,9 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 87,7 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 90,1 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
92,5 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 91,4 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 86,4 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
91,5 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,3 7,5
Índex de fidelitat (%)   66,2 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  82,8 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
85,9 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  68,4 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
78,5 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  65,1 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
38,9 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 77,8 80,0 78,8 67,6 --
Urgències ingressades (%) 13,1 12,7 12,9 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 41,6 39,7 40,7 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,35 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 14,8 18,0 1,00
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- 2,0 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 8,9 7,8 1,07
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 13,1 12,1 1,05
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 1,7 5,8 0,22
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 10,0 8,8 0,99
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 1,7 6,8 0,20
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 10,2 9,4 0,91
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 10,2 8,5 1,21
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 15,3 13,6 1,13
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 11,2 12,7 0,86
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 15,3 18,2 0,87
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,6 4,4 1,18
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 6,0 7,6 0,90
Mortalitat a urgències (%) 0,06 0,05 0,06 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 10,7 9,8 0,99
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 6,8 4,6 0,85
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 17,0 16,3 1,00
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 15,6 14,3 0,97
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,10 0,14 0,96
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 9,1 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 45,0 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 28,4 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Figueres



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 11.395 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 8.586 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 6.368 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.988 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 2.809 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 35.240.226 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Figueres

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,8 5,5 5,1 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,6 6,9 6,7 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 9,9 11,1 10,3 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 6,0 5,6 5,8 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,0 5,9 5,9 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 0,0 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 85,4 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- NA 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- NA 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,05 0,07 1,47
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 30,6 29,0 1,13
Úlceres per pressió -- -- 0,93 0,72 1,16

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 82,8 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,75 -0,30
Cash flow generat (per 100) 3,26 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,93 -0,39
Solvència (per 100) 197,6 134,9
Liquiditat (per 100) 105,7 99,8
Endeutament (%) 50,6 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.018 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.150 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 38,1 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 714 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 301.453 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 12.740 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 7.705 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 5.960 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 6.769 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.035 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 42.516.902 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,3 8,3
Índex de fidelitat (%) 77,5 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 86,8 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 87,9 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 86,3 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
87,3 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 86,3 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 90,0 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
91,3 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  8,0 7,5
Índex de fidelitat (%)   82,5 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  80,0 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
89,3 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  74,4 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
88,8 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  66,7 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
52,9 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 79,1 76,0 77,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) 9,2 9,5 9,3 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 47,9 47,5 47,7 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 2,8 4,3 3,4 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 17,9 18,0 1,28
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- 1,6 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 9,8 7,8 1,29
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 13,8 12,1 1,20
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 10,4 5,8 1,18
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 16,7 8,8 1,45
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 4,8 6,8 1,02
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 14,3 9,4 2,35
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 17,0 8,5 1,86
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 22,3 13,6 1,54
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 10,6 12,7 1,04
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 14,5 18,2 1,02
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 5,2 4,4 1,38
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,4 7,6 1,19
Mortalitat a urgències (%) 0,01 0,00 0,01 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 10,2 9,8 1,13
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 1,8 4,6 1,16
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 19,3 16,3 1,15
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 16,5 14,3 1,12
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,02 0,14 0,30
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Fundació Hospital de l'Esperit Sant



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 12.740 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 7.705 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 5.960 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 6.769 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.035 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 42.516.902 --

La Central de Resultats de l'hospital
Fundació Hospital de l'Esperit Sant

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,6 5,4 5,0 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,3 6,4 6,4 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,9 9,2 9,0 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 4,9 4,9 4,9 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 5,3 6,0 5,9 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 0,0 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 78,3 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 5,3 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 89,5 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,04 0,07 1,19
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 25,9 29,0 0,83
Úlceres per pressió -- -- 0,89 0,72 1,20

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 98,9 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -0,72 -0,30
Cash flow generat (per 100) 6,52 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -0,70 -0,39
Solvència (per 100) 173,1 134,9
Liquiditat (per 100) 216,8 99,8
Endeutament (%) 57,8 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.161 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.184 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 43,2 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 3.130 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 224.500 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 10.135 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 6.871 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 4.635 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.475 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.264 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 35.999.825 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,6 8,3
Índex de fidelitat (%) 88,8 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 90,3 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 90,9 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 94,9 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
95,0 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 91,3 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 95,0 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
94,4 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,9 7,5
Índex de fidelitat (%)   82,5 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  78,8 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
94,7 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  77,5 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
80,0 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  72,5 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
61,1 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 76,1 67,3 72,1 67,6 --
Urgències ingressades (%) 8,4 6,8 7,7 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 36,9 36,1 36,5 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,52 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 14,4 18,0 0,86
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 3,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 2,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- 1,5 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 0,2 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 8,1 7,8 1,03
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 13,9 12,1 1,17
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 13,3 5,8 0,93
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 23,3 8,8 1,24
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 8,3 6,8 0,53
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 20,8 9,4 1,00
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 11,0 8,5 1,42
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 18,0 13,6 1,44
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 9,2 12,7 0,79
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 20,6 18,2 1,23
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 5,2 4,4 1,22
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 8,9 7,6 1,29
Mortalitat a urgències (%) 0,07 0,09 0,08 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 7,5 9,8 0,92
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 1,9 4,6 1,08
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 12,4 16,3 0,89
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 14,1 14,3 1,09
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,07 0,14 0,80
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 0,0 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 22,2 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 41,9 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Palamós



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 10.135 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 6.871 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 4.635 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.475 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.264 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 35.999.825 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Palamós

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,7 5,7 5,1 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,0 7,9 7,9 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 10,6 9,4 10,2 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,0 6,7 6,9 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 8,9 9,3 9,3 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 17,1 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 90,2 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- NA 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- NA 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,7 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,05 0,07 1,48
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 14,5 29,0 0,69
Úlceres per pressió -- -- 0,31 0,72 0,53

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 69,2 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,19 -0,30
Cash flow generat (per 100) 2,11 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,31 -0,39
Solvència (per 100) 191,9 134,9
Liquiditat (per 100) 189,8 99,8
Endeutament (%) 52,1 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.322 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.375 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 36,8 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 704 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 -- 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 14.945 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 9.935 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 7.819 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 6.493 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.010 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 53.065.321 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,5 8,3
Índex de fidelitat (%) 88,8 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 90,6 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 89,5 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 96,3 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
93,7 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 93,8 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 92,5 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
90,9 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,6 7,5
Índex de fidelitat (%)   85,0 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  84,7 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
92,2 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  67,9 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
77,2 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  66,7 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
54,5 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 79,2 80,3 79,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) 7,9 7,4 7,7 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 29,1 27,7 28,5 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 2,8 4,4 3,5 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 17,9 18,0 0,93
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 9,0 7,8 1,29
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 11,3 12,1 1,06
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 8,8 5,8 1,28
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 8,8 8,8 1,00
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 13,6 6,8 1,53
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 13,6 9,4 1,18
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 17,5 8,5 2,07
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 22,3 13,6 1,66
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 10,3 12,7 1,07
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 11,5 18,2 0,83
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,7 4,4 1,11
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 6,2 7,6 0,89
Mortalitat a urgències (%) 0,00 0,01 0,01 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 9,2 9,8 1,11
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 4,4 4,6 0,62
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 16,3 16,3 1,08
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 17,3 14,3 1,18
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,06 0,14 0,72
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 14.945 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 9.935 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 7.819 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 6.493 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.010 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 53.065.321 --

La Central de Resultats de l'hospital
HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,8 5,4 5,1 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,3 7,6 7,9 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 11,5 13,2 12,0 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 8,4 5,1 6,4 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,7 5,7 5,9 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 4,3 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 87,0 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 2,4 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,02 0,07 0,54
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 28,1 29,0 0,99
Úlceres per pressió -- -- 0,90 0,72 0,93

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 98,4 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -6,26 -0,30
Cash flow generat (per 100) 5,81 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -4,85 -0,39
Solvència (per 100) 94,4 134,9
Liquiditat (per 100) 98,3 99,8
Endeutament (%) 106,0 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.670 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.904 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 35,1 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 697 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 680.148 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 3.845 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 2.199 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.543 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 2.239 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.646 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 11.610.765 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  6,8 7,5
Índex de fidelitat (%)   66,3 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  72,9 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
88,7 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  67,1 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
75,6 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  53,1 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
38,7 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 72,4 76,1 74,3 67,6 --
Urgències ingressades (%) 5,1 5,6 5,3 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 26,2 27,1 26,7 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 2,9 4,1 3,5 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 2,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 8,3 7,8 0,98
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,9 12,1 1,00
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 4,5 5,8 0,57
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 4,5 8,8 0,44
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 6,1 6,8 0,66
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 6,1 9,4 0,50
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 9,5 8,5 1,06
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 15,9 13,6 1,11
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 18,9 12,7 1,31
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 27,0 18,2 1,27
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,3 4,4 0,80
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,2 7,6 0,83
Mortalitat a urgències (%) 0,06 0,04 0,05 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 9,7 9,8 0,91
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 20,0 4,6 3,98
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 13,4 16,3 0,82
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 19,8 14,3 1,34
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,03 0,14 0,34
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Sant Celoni



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 3.845 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 2.199 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.543 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 2.239 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.646 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 11.610.765 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Sant Celoni

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,2 5,1 5,2 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 7,4 6,6 7,1 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,0 8,0 8,0 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 4,9 5,5 5,2 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 7,3 7,4 7,4 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 0,0 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 72,7 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,14 0,07 2,79
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- 1,06 0,72 1,15

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 79,7 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,00 -0,30
Cash flow generat (per 100) 1,31 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,00 -0,39
Solvència (per 100) 317,2 134,9
Liquiditat (per 100) 214,2 99,8
Endeutament (%) 31,5 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.120 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.225 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 46,9 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 62.262 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 8.352 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 5.316 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 3.722 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.467 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.036 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 33.719.967 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,7 7,5
Índex de fidelitat (%)   91,3 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  90,8 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
95,9 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  78,2 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
84,8 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  76,5 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
44,8 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 51,8 50,1 51,0 67,6 --
Urgències ingressades (%) 4,4 5,2 4,8 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 18,8 20,4 19,5 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 2,6 2,2 2,4 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 0,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 1,0 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 9,6 7,8 1,13
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 13,2 12,1 0,99
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 15,0 5,8 0,85
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 25,0 8,8 1,13
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 13,3 8,5 1,40
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 16,0 13,6 1,06
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 13,1 12,7 0,95
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 19,4 18,2 0,98
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,4 4,4 1,10
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,0 7,6 1,05
Mortalitat a urgències (%) 0,04 0,03 0,04 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 11,9 9,8 1,14
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 2,8 4,6 0,44
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 19,0 16,3 1,29
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 15,2 14,3 1,20
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,02 0,14 0,28
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Municipal de Badalona



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 8.352 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 5.316 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 3.722 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.467 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.036 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 33.719.967 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Municipal de Badalona

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,7 4,6 4,7 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,2 6,4 6,3 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,9 11,1 9,6 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,2 7,3 7,3 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 4,7 4,6 4,6 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 7,0 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 74,4 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 15,4 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 76,9 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,7 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,04 0,07 1,17
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 13,4 29,0 0,69
Úlceres per pressió -- -- 0,70 0,72 0,74

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 55,8 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,59 -0,30
Cash flow generat (per 100) 2,18 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 1,05 -0,39
Solvència (per 100) 179,7 134,9
Liquiditat (per 100) 107,0 99,8
Endeutament (%) 55,7 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.179 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.392 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 44,6 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 107.029 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 4.194 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 3.092 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.312 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 1.875 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.102 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 13.892.886 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,2 8,3
Índex de fidelitat (%) 75,9 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 84,5 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 91,4 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 91,3 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
93,6 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 90,0 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 93,8 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
91,2 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,2 7,5
Índex de fidelitat (%)   72,5 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  79,0 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
89,2 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  72,5 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
81,3 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  67,2 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
54,1 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 73,8 75,6 74,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) 7,8 7,8 7,8 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 29,5 31,0 30,2 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 31,3 18,0 1,32
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- NC 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 8,4 7,8 0,79
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 14,7 12,1 0,92
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 11,5 5,8 0,70
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 26,9 8,8 1,27
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 13,6 6,8 0,74
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 31,8 9,4 1,32
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 8,7 8,5 0,81
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 19,8 13,6 1,16
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 15,8 12,7 1,01
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 21,1 18,2 0,93
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 5,6 4,4 1,03
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 6,9 7,6 0,78
Mortalitat a urgències (%) 0,03 0,02 0,03 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 8,2 9,8 0,77
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 9,1 4,6 1,06
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 11,5 16,3 0,67
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 10,2 14,3 0,67
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,09 0,14 0,86
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Comarcal de Sant Bernabé



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 4.194 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 3.092 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.312 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 1.875 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.102 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 13.892.886 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Comarcal de Sant Bernabé

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,8 4,6 4,7 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,3 6,3 6,3 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,6 8,0 8,4 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 6,9 5,2 6,0 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 4,3 5,2 5,0 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- -- 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 0,0 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- NA 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 33,3 29,0 1,09
Úlceres per pressió -- -- 0,94 0,72 0,87

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 82,5 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -0,53 -0,30
Cash flow generat (per 100) 1,52 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -0,52 -0,39
Solvència (per 100) 116,2 134,9
Liquiditat (per 100) 50,0 99,8
Endeutament (%) 86,1 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 1.983 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.130 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 44,0 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 115.894 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 18.357 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 13.282 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 9.650 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 7.403 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.075 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 62.585.310 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 7,9 8,3
Índex de fidelitat (%) 62,7 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 79,7 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 84,5 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 86,7 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
81,7 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 94,0 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 76,8 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
87,8 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,0 7,5
Índex de fidelitat (%)   65,4 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  90,6 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
90,5 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  60,5 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
79,7 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  46,0 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
41,2 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 77,0 77,6 77,3 67,6 --
Urgències ingressades (%) 10,0 10,0 10,0 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 36,5 39,1 37,8 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,60 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 4,3 77,6 4,4 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 22,5 18,0 1,42
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 1,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 3,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- 2,1 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 0,7 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 8,1 7,8 1,15
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 11,9 12,1 1,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 1,4 5,8 0,20
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 2,9 8,8 0,31
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 0,0 6,8 0,00
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 1,7 9,4 0,18
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 9,9 8,5 1,15
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 13,5 13,6 0,98
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 13,5 12,7 1,22
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 17,2 18,2 1,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 3,2 4,4 0,97
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 6,1 7,6 1,07
Mortalitat a urgències (%) 0,19 0,23 0,21 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 13,5 9,8 1,16
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 5,9 4,6 0,88
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 22,8 16,3 1,21
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 16,5 14,3 1,06
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,04 0,14 0,47
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 18.357 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 13.282 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 9.650 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 7.403 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.075 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 62.585.310 --

La Central de Resultats de l'hospital
HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,3 5,5 5,4 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,9 7,4 7,2 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 10,8 9,8 10,5 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 10,5 7,9 9,2 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,0 6,0 6,0 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 4,5 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 78,8 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 0,0 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 62,5 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,7 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,08 0,07 1,65
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 15,8 29,0 0,64
Úlceres per pressió -- -- 0,51 0,72 0,65

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 77,9 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -3,92 -0,30
Cash flow generat (per 100) -2,06 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -4,92 -0,39
Solvència (per 100) 143,8 134,9
Liquiditat (per 100) 85,8 99,8
Endeutament (%) 69,6 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.500 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.672 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 33,7 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 1.536.189 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 5.202 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 3.681 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.390 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 2.777 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.521 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 19.933.775 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,5 8,3
Índex de fidelitat (%) 86,4 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 89,1 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 90,2 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 95,0 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
89,9 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 91,5 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 92,7 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
93,7 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  8,0 7,5
Índex de fidelitat (%)   91,3 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  86,2 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
94,8 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  83,8 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
89,9 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  79,7 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
78,6 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 64,4 62,9 63,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) 6,3 5,5 5,9 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 32,5 31,8 32,1 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,25 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 14,9 18,0 0,97
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 2,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- NC 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 1,3 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 8,4 7,8 1,14
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 13,3 12,1 1,18
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 7,4 8,5 1,02
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 10,7 13,6 0,92
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 18,2 12,7 1,17
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 25,0 18,2 1,17
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,8 4,4 1,28
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 8,8 7,6 1,37
Mortalitat a urgències (%) 0,08 0,10 0,09 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 4,3 9,8 0,63
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 9,1 4,6 2,01
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 11,1 16,3 0,90
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 6,2 14,3 0,59
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,17 0,14 1,92
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 5.202 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 3.681 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.390 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 2.777 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.521 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 19.933.775 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,2 4,2 4,2 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,0 5,9 6,0 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,0 7,0 7,8 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 3,3 4,7 4,1 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 7,9 8,8 8,5 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 8,0 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 68,0 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 2,7 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,02 0,07 0,59
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 15,6 29,0 0,79
Úlceres per pressió -- -- 0,30 0,72 0,44

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 78,9 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,78 -0,30
Cash flow generat (per 100) 1,55 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 1,52 -0,39
Solvència (per 100) 190,3 134,9
Liquiditat (per 100) 123,4 99,8
Endeutament (%) 52,6 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.308 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.373 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 31,2 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 149.950 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 10.620 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 7.602 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 5.021 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.208 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.018 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 35.918.985 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 7,9 8,3
Índex de fidelitat (%) 79,5 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 84,5 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 94,8 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 90,2 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
88,9 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 90,4 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 88,0 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
91,9 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  6,8 7,5
Índex de fidelitat (%)   68,8 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  82,5 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
94,6 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  55,6 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
85,0 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  56,9 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
52,6 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 71,7 72,5 72,1 67,6 --
Urgències ingressades (%) 10,7 9,5 10,1 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 43,7 41,2 42,5 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,15 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 18,1 18,0 1,15
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 1,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 0,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 8,4 7,8 1,11
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,7 12,1 1,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 10,5 8,5 1,22
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 14,1 13,6 1,03
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 10,0 12,7 0,99
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 15,6 18,2 1,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 3,6 4,4 0,98
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,0 7,6 1,10
Mortalitat a urgències (%) 0,09 0,06 0,08 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 11,5 9,8 1,08
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 10,4 4,6 1,70
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 15,9 16,3 0,95
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 15,4 14,3 1,07
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,04 0,14 0,44
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 10.620 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 7.602 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 5.021 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.208 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.018 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 35.918.985 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,6 5,0 4,8 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,1 5,8 6,0 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 10,5 11,2 10,6 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 6,1 5,8 6,0 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 5,2 4,5 4,7 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 8,0 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 84,0 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 4,3 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 87,0 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 4,7 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,07 0,07 1,79
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 28,6 29,0 1,31
Úlceres per pressió -- -- 1,61 0,72 1,94

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 98,5 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 2,10 -0,30
Cash flow generat (per 100) 3,77 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 4,46 -0,39
Solvència (per 100) 69,9 134,9
Liquiditat (per 100) 48,0 99,8
Endeutament (%) 143,0 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.113 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.087 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 50,1 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 304.014 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 12.350 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 7.577 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 4.537 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 7.314 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 4.773 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 39.633.870 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,3 8,3
Índex de fidelitat (%) 83,8 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 89,4 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 96,3 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 92,5 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
88,6 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 91,3 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 94,9 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
90,4 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,6 7,5
Índex de fidelitat (%)   78,8 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  78,0 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
94,9 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  75,0 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
82,1 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  58,8 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
22,2 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 64,6 62,7 63,8 67,6 --
Urgències ingressades (%) 7,8 7,2 7,5 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 29,4 32,8 30,9 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 17,8 18,0 1,33
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 8,0 7,8 1,24
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 11,2 12,1 1,13
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 2,8 5,8 0,48
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 4,2 8,8 0,57
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 3,8 6,8 0,52
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 6,3 9,4 0,69
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 10,8 8,5 1,41
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 13,2 13,6 1,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 8,7 12,7 0,74
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 14,7 18,2 0,86
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,3 4,4 1,11
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,1 7,6 1,13
Mortalitat a urgències (%) 0,03 0,03 0,03 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 6,6 9,8 0,88
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 4,3 4,6 1,86
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 10,8 16,3 0,84
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 10,8 14,3 0,91
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,06 0,14 0,56
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 100,0 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 0,0 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 5,0 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 0,0 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Sant Pau i Santa Tecla



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 12.350 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 7.577 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 4.537 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 7.314 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 4.773 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 39.633.870 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Sant Pau i Santa Tecla

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,0 5,9 5,4 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 9,2 9,5 9,3 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 9,3 10,2 9,6 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,7 7,1 7,3 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 9,6 8,6 8,9 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 1,9 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 18,4 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 86,8 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 13,6 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 90,9 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,04 0,07 0,87
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 31,3 29,0 1,10
Úlceres per pressió -- -- 0,20 0,72 0,33

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 1,37 -0,30
Cash flow generat (per 100) 4,56 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 1,48 -0,39
Solvència (per 100) 107,6 134,9
Liquiditat (per 100) 92,0 99,8
Endeutament (%) 93,0 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.386 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.667 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 40,1 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 3.570 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 269.933 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 9.206 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 4.698 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.916 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.335 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 4.508 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 24.503.819 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  -- 7,5
Índex de fidelitat (%)   -- 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  -- 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
-- 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  -- 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
-- 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  -- 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
-- 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 64,6 58,5 61,6 67,6 --
Urgències ingressades (%) -- -- -- 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) -- -- -- 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- 0,4 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 2,2 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 4,6 7,8 0,45
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 9,2 12,1 0,58
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 4,3 8,5 0,45
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 9,0 13,6 0,59
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 10,0 12,7 0,56
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 15,0 18,2 0,58
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) -- -- -- 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 11,5 9,8 0,82
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 5,7 4,6 0,81
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 16,7 16,3 0,93
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 11,3 14,3 0,77
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,08 0,14 1,45
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Sant Rafael



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 9.206 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 4.698 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.916 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.335 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 4.508 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 24.503.819 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Sant Rafael

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 5,7 5,0 5,4 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 7,3 7,1 7,3 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 1,0 15,0 8,0 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,7 8,0 7,8 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,7 6,9 6,9 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 2,1 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- -- 0,72 --

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 88,4 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 2,88 -0,30
Cash flow generat (per 100) 8,74 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 3,52 -0,39
Solvència (per 100) 181,1 134,9
Liquiditat (per 100) 163,0 99,8
Endeutament (%) 55,2 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.079 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.052 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 52,4 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 58.918 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 10.451 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 7.311 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 4.834 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.526 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.140 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 40.102.662 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,4 8,3
Índex de fidelitat (%) 84,0 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 89,1 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 85,2 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 95,1 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
88,8 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 96,3 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 92,6 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
89,0 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,5 7,5
Índex de fidelitat (%)   72,5 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  81,0 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
84,6 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  75,0 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
78,8 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  63,4 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
29,4 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 67,9 66,0 67,1 67,6 --
Urgències ingressades (%) 15,5 14,1 14,8 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 18,3 18,7 18,5 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 11,7 18,0 0,83
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 7,7 7,8 1,06
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,1 12,1 1,05
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 14,3 5,8 0,95
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 19,0 8,8 0,97
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 11,2 8,5 1,26
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 16,8 13,6 1,18
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 10,0 12,7 0,78
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 13,3 18,2 0,67
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 2,3 4,4 0,63
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 3,8 7,6 0,59
Mortalitat a urgències (%) 0,04 0,05 0,04 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 8,0 9,8 0,85
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 8,7 4,6 1,21
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 16,1 16,3 1,03
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 10,1 14,3 0,77
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,09 0,14 1,03
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Santa Caterina



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 10.451 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 7.311 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 4.834 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 5.526 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.140 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 40.102.662 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Santa Caterina

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,1 4,8 4,4 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,2 6,9 6,6 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,8 8,0 8,5 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 2,4 2,1 2,3 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,5 6,1 6,2 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 6,4 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 87,2 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 1,3 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,02 0,07 0,67
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 10,4 29,0 0,45
Úlceres per pressió -- -- 1,97 0,72 2,68

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 49,9 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,90 -0,30
Cash flow generat (per 100) 2,13 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,84 -0,39
Solvència (per 100) 313,9 134,9
Liquiditat (per 100) 155,7 99,8
Endeutament (%) 31,9 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.317 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.360 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 38,6 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 658 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 258.990 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 7.724 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 4.333 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.611 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.956 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.391 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 29.600.153 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  -- 7,5
Índex de fidelitat (%)   -- 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  -- 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
-- 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  -- 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
-- 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  -- 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
-- 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 21,6 18,5 19,9 67,6 --
Urgències ingressades (%) 23,3 24,0 23,7 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 0,0 0,0 0,0 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 12,2 7,8 1,17
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 20,1 12,1 1,25
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 11,4 8,5 1,15
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 17,8 13,6 1,13
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 19,1 12,7 0,99
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 36,0 18,2 1,31
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) 0,00 0,00 0,00 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 6,7 9,8 0,79
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 7,5 16,3 0,82
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 8,0 14,3 0,94
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,06 0,14 0,82
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Santa Maria



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 7.724 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 4.333 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.611 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.956 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.391 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 29.600.153 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Santa Maria

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 9,0 8,1 8,5 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,6 8,8 8,7 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 9,0 7,0 8,0 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 8,1 7,7 8,0 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 9,2 8,8 8,9 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 15,2 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 83,7 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 4,8 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 85,7 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,03 0,07 1,54
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 22,6 29,0 0,70
Úlceres per pressió -- -- 0,28 0,72 0,89

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 73,9 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,01 -0,30
Cash flow generat (per 100) 1,63 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,03 -0,39
Solvència (per 100) 290,7 134,9
Liquiditat (per 100) 162,0 99,8
Endeutament (%) 34,4 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.304 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.618 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 37,9 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 1.046 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 180.634 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 5.749 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 4.408 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 3.278 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 2.441 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.341 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 23.090.167 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,2 8,3
Índex de fidelitat (%) 80,2 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 87,0 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 89,3 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 93,8 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
88,9 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 88,9 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 90,1 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
94,4 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,6 7,5
Índex de fidelitat (%)   79,7 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  91,7 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
94,8 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  70,0 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
89,7 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  48,4 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
46,9 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 77,8 76,8 77,3 67,6 --
Urgències ingressades (%) 12,4 12,4 12,4 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 28,6 27,6 28,1 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 5,6 7,3 6,4 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 21,8 18,0 1,21
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- NC 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 9,4 7,8 1,16
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 14,9 12,1 1,17
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 16,1 8,5 1,75
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 22,9 13,6 1,58
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 9,2 12,7 0,72
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 17,0 18,2 0,88
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 3,3 4,4 0,81
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,3 7,6 1,05
Mortalitat a urgències (%) 0,09 0,06 0,08 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 7,6 9,8 0,92
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 12,0 4,6 1,68
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 12,7 16,3 0,77
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 13,4 14,3 0,97
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,05 0,14 0,46
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 0,0 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 100,0 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 28,0 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Pius Hospital de Valls



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 5.749 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 4.408 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 3.278 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 2.441 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.341 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 23.090.167 --

La Central de Resultats de l'hospital
Pius Hospital de Valls

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 3,7 4,1 3,9 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,1 5,4 5,8 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 10,3 11,5 10,6 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,7 5,6 6,7 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 3,2 3,9 3,7 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 3,4 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 93,1 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,05 0,07 1,37
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- 0,88 0,72 0,99

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 82,6 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -0,75 -0,30
Cash flow generat (per 100) 2,38 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -1,76 -0,39
Solvència (per 100) 109,8 134,9
Liquiditat (per 100) 87,0 99,8
Endeutament (%) 91,1 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.349 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.434 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 35,5 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 61.889 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 10.137 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 4.515 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.818 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 6.965 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.622 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 36.123.237 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  8,2 7,5
Índex de fidelitat (%)   86,3 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  85,5 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
93,2 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  85,0 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
84,8 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  83,9 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
78,6 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 41,6 39,5 40,6 67,6 --
Urgències ingressades (%) 8,4 9,6 8,9 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 41,2 42,2 41,6 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 1,5 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 0,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 12,9 7,8 1,33
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 15,3 12,1 1,00
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 15,1 8,5 1,37
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 17,6 13,6 1,01
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 22,3 12,7 1,14
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 28,7 18,2 0,99
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 5,2 4,4 1,27
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 6,1 7,6 0,83
Mortalitat a urgències (%) 0,05 0,09 0,07 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 9,2 9,8 0,98
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 2,1 4,6 0,58
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 13,5 16,3 0,97
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 13,6 14,3 0,96
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,07 0,14 1,16
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Plató



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 10.137 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 4.515 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.818 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 6.965 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.622 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 36.123.237 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Plató

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 7,3 6,6 7,0 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,5 9,0 8,7 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,7 9,5 8,9 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 8,3 5,5 6,9 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,5 7,8 7,4 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 5,0 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 95,0 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,03 0,07 1,37
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 21,9 29,0 0,78
Úlceres per pressió -- -- 1,33 0,72 1,26

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 5,59 -0,30
Cash flow generat (per 100) 11,32 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 5,42 -0,39
Solvència (per 100) 118,8 134,9
Liquiditat (per 100) 93,9 99,8
Endeutament (%) 84,2 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.383 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.283 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 58,7 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 151.388 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 5.712 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 2.018 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.097 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.272 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.694 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 6.305.405 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  -- 7,5
Índex de fidelitat (%)   -- 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  -- 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
-- 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  -- 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
-- 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  -- 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
-- 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 49,2 58,3 52,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) -- -- -- 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) -- -- -- 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 34,1 18,0 2,18
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 11,9 7,8 1,45
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 14,1 12,1 1,09
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 18,9 8,5 2,03
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 25,2 13,6 1,70
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 18,4 12,7 1,19
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 18,4 18,2 0,82
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,8 4,4 1,19
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,8 7,6 0,72
Mortalitat a urgències (%) -- -- -- 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- -- 9,8 --
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- -- 16,3 --
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- -- 14,3 --
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,02 0,14 0,47
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Clínica de Ponent



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 5.712 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 2.018 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.097 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.272 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.694 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 6.305.405 --

La Central de Resultats de l'hospital
Clínica de Ponent

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 3,9 4,8 4,2 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 7,2 7,2 7,2 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,8 7,5 8,6 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 5,9 5,0 5,5 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 8,0 8,8 8,6 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- NA 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- NA 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- NA 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- NA 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- 0,08 0,72 0,12

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,69 -0,30
Cash flow generat (per 100) 3,33 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 1,05 -0,39
Solvència (per 100) 292,0 134,9
Liquiditat (per 100) 280,3 99,8
Endeutament (%) 34,2 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.109 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.112 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 49,5 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 5.494 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 2.550 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.473 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 541 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 1.920 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.077 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 5.069.257 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  8,0 7,5
Índex de fidelitat (%)   81,3 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  83,6 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
91,9 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  85,0 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
84,6 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  81,8 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
50,0 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 40,2 34,1 37,4 67,6 --
Urgències ingressades (%) 1,8 1,4 1,6 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 28,6 26,0 27,4 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 39,6 18,0 2,84
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 5,0 7,8 0,71
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 8,5 12,1 0,79
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 12,5 8,5 1,55
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 16,7 13,6 1,28
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- -- 12,7 --
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- -- 18,2 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) 0,00 0,00 0,00 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 12,5 9,8 0,88
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 25,0 16,3 1,83
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- -- 14,3 --
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,06 0,14 0,90
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Clínica Terres de l'Ebre



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 2.550 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.473 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 541 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 1.920 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.077 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 5.069.257 --

La Central de Resultats de l'hospital
Clínica Terres de l'Ebre

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 3,3 3,1 3,2 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,7 9,9 8,3 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 15,8 15,0 15,6 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 10,0 4,8 7,4 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,7 7,4 7,0 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- NA 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- NA 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- NA 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- NA 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 1,4 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,03 0,07 1,33
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- 0,15 0,72 0,29

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 1,78 -0,30
Cash flow generat (per 100) 3,74 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 2,06 -0,39
Solvència (per 100) 108,0 134,9
Liquiditat (per 100) 70,2 99,8
Endeutament (%) 92,6 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.314 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.294 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 49,6 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 9.217 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 12.811 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 7.615 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 5.545 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 7.159 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.196 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 47.042.529 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,3 8,3
Índex de fidelitat (%) 81,3 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 84,1 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 92,5 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 91,3 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
92,4 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 96,3 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 88,8 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
90,3 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,0 7,5
Índex de fidelitat (%)   70,9 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  78,3 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
92,9 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  66,7 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
76,9 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  57,6 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
31,8 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 75,5 73,7 74,6 67,6 --
Urgències ingressades (%) 6,7 6,5 6,6 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 47,9 49,8 48,8 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 1,7 2,4 2,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 20,6 18,0 1,33
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 3,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 2,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 8,0 7,8 1,04
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,0 12,1 1,01
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- 23,1 5,8 2,24
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- 26,9 8,8 2,04
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- 27,3 6,8 2,26
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- 31,8 9,4 2,04
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 10,8 8,5 1,23
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 17,0 13,6 1,22
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 11,5 12,7 0,98
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 14,7 18,2 0,88
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 3,8 4,4 0,92
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 6,9 7,6 1,00
Mortalitat a urgències (%) 0,01 0,01 0,01 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 10,0 9,8 0,91
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 5,0 4,6 0,61
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 14,7 16,3 0,92
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 14,4 14,3 0,97
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,06 0,14 0,70
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 20,5 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 40,0 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 50,3 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Mollet



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 12.811 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 7.615 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 5.545 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 7.159 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.196 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 47.042.529 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Mollet

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,7 5,4 5,0 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,1 6,6 6,4 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 9,1 9,2 9,1 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 5,8 5,8 5,8 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 5,4 6,0 5,8 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 2,8 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 66,7 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- 0,0 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- 48,0 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 1,4 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,03 0,07 0,91
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 12,7 29,0 0,47
Úlceres per pressió -- -- 0,87 0,72 1,10

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 84,4 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 1,32 -0,30
Cash flow generat (per 100) 3,65 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 2,22 -0,39
Solvència (per 100) 133,5 134,9
Liquiditat (per 100) 115,2 99,8
Endeutament (%) 74,9 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.247 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.230 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 44,3 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 347.118 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 3.242 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.740 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 877 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 2.155 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.502 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 12.653.457 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,9 7,5
Índex de fidelitat (%)   87,5 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  87,3 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
90,5 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  83,5 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
87,5 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  77,3 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
39,3 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 38,0 43,5 40,6 67,6 --
Urgències ingressades (%) 2,2 2,5 2,3 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 23,8 21,8 22,8 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 38,8 18,0 3,69
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 12,5 7,8 1,52
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 17,0 12,1 1,31
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 11,5 8,5 1,35
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 16,4 13,6 1,21
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- -- 12,7 --
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- -- 18,2 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) 0,09 0,06 0,08 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 6,5 9,8 0,65
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 10,8 16,3 0,80
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 2,6 14,3 0,22
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- -- 0,14 --
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Comarcal d'Amposta



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 3.242 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.740 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 877 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 2.155 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.502 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 12.653.457 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Comarcal d'Amposta

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,1 4,6 4,3 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 9,6 9,1 9,3 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 0,0 0,0 0,0 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 8,7 5,5 7,5 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 8,1 11,2 10,2 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- -- 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- 1,79 0,72 2,70

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 81,2 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,97 -0,30
Cash flow generat (per 100) 5,20 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 1,03 -0,39
Solvència (per 100) 124,1 134,9
Liquiditat (per 100) 134,8 99,8
Endeutament (%) 80,6 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.063 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.064 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 47,0 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 31.620 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 8.705 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 6.033 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 4.361 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.250 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 2.672 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 29.132.985 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,4 8,3
Índex de fidelitat (%) 86,4 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 92,5 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 94,6 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 96,3 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
88,3 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 93,8 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 97,5 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
88,0 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  6,9 7,5
Índex de fidelitat (%)   75,6 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  73,1 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
85,5 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  68,4 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
71,3 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  60,6 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
36,8 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 76,9 77,5 77,2 67,6 --
Urgències ingressades (%) 7,4 7,2 7,3 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 40,3 39,8 40,1 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 16,5 18,0 0,89
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 1,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- 1,1 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 8,3 7,8 1,06
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,9 12,1 1,06
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 8,9 8,5 1,01
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 13,2 13,6 0,94
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 16,1 12,7 1,31
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 22,2 18,2 1,24
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 2,4 4,4 0,59
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 5,7 7,6 0,85
Mortalitat a urgències (%) 0,04 0,04 0,04 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 9,6 9,8 0,91
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 3,1 4,6 0,50
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 18,5 16,3 1,16
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 7,2 14,3 0,55
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,06 0,14 0,55
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 8.705 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 6.033 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 4.361 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.250 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 2.672 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 29.132.985 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,3 4,7 4,5 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,2 6,0 6,1 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 6,6 6,9 6,7 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 4,2 3,7 3,9 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 7,6 5,9 6,1 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 10,5 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 92,1 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 1,7 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,04 0,07 1,02
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 6,3 29,0 0,30
Úlceres per pressió -- -- 0,22 0,72 0,30

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 99,7 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -1,55 -0,30
Cash flow generat (per 100) 1,36 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -2,75 -0,39
Solvència (per 100) 237,9 134,9
Liquiditat (per 100) 82,2 99,8
Endeutament (%) 42,0 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.004 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.112 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 47,0 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 219.229 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 5.516 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 3.052 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 607 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.340 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 2.464 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 3.899.429 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  -- 7,5
Índex de fidelitat (%)   -- 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  -- 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
-- 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  -- 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
-- 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  -- 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
-- 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 19,6 11,9 15,8 67,6 --
Urgències ingressades (%) -- -- -- 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) -- -- -- 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 63,1 18,0 2,36
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- -- 7,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- -- 12,1 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- -- 8,5 --
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- -- 13,6 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- -- 12,7 --
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- -- 18,2 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) -- -- -- 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- -- 9,8 --
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- -- 16,3 --
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- -- 14,3 --
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,06 0,14 1,09
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Centre MQ Reus



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 5.516 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 3.052 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 607 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.340 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 2.464 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 3.899.429 --

La Central de Resultats de l'hospital
Centre MQ Reus

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 1,8 1,4 1,6 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,4 13,6 10,6 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 14,7 7,3 11,0 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 2,2 3,8 2,7 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,0 7,0 6,5 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- -- 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- NA 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- -- 0,72 --

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 91,2 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 10,45 -0,30
Cash flow generat (per 100) 13,21 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 17,16 -0,39
Solvència (per 100) 209,3 134,9
Liquiditat (per 100) 181,7 99,8
Endeutament (%) 47,8 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.085 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 1.978 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 66,9 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 1.704 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 7.906 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 4.876 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 3.591 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.049 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.030 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 27.018.137 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,3 8,3
Índex de fidelitat (%) 80,0 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 89,2 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 94,3 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 86,3 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
87,5 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 97,5 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 90,0 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
86,4 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,1 7,5
Índex de fidelitat (%)   77,5 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  73,1 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
90,7 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  62,0 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
78,2 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  52,9 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
43,2 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 72,3 73,1 72,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) 5,1 4,6 4,8 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 29,2 27,7 28,5 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 18,0 18,0 1,22
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 3,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 2,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 9,7 7,8 1,40
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 13,9 12,1 1,30
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 14,1 8,5 1,83
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 20,6 13,6 1,68
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 11,4 12,7 1,06
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 14,4 18,2 0,94
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 2,4 4,4 0,69
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 5,9 7,6 1,02
Mortalitat a urgències (%) 0,12 0,11 0,12 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 7,6 9,8 0,94
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 0,9 4,6 0,41
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 12,7 16,3 0,91
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 14,0 14,3 1,00
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,03 0,14 0,35
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital del Vendrell



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 7.906 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 4.876 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 3.591 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.049 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.030 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 27.018.137 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital del Vendrell

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,7 5,8 5,2 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 7,3 7,9 7,6 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,4 8,4 8,4 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 5,8 7,3 6,7 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 8,7 7,5 7,8 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,0 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 13,0 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 95,7 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,04 0,07 1,18
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 12,5 29,0 0,45
Úlceres per pressió -- -- 0,38 0,72 0,54

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 1,37 -0,30
Cash flow generat (per 100) 4,56 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 1,48 -0,39
Solvència (per 100) 107,6 134,9
Liquiditat (per 100) 92,0 99,8
Endeutament (%) 93,0 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.001 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 1.982 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 51,6 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 281.541 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 7.056 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 3.829 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.706 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.346 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.227 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 5.151.723 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  -- 7,5
Índex de fidelitat (%)   -- 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  -- 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
-- 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  -- 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
-- 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  -- 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
-- 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 46,4 51,2 48,4 67,6 --
Urgències ingressades (%) -- -- -- 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) -- -- -- 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 9,9 7,8 1,06
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,9 12,1 0,88
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 12,2 8,5 1,19
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 16,2 13,6 1,00
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- -- 12,7 --
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- -- 18,2 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) -- -- -- 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 12,7 9,8 0,93
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 14,4 16,3 0,88
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 13,8 14,3 0,90
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,10 0,14 0,84
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Clínica del Vallès



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 7.056 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 3.829 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.706 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 4.346 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 3.227 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 5.151.723 --

La Central de Resultats de l'hospital
Clínica del Vallès

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 3,8 3,7 3,8 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,8 10,1 9,3 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 7,7 12,4 9,7 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 3,4 7,0 4,7 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 7,4 9,7 9,1 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- -- 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 2,5 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,01 0,07 0,22
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 14,3 29,0 0,56
Úlceres per pressió -- -- 0,36 0,72 0,60

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 7,62 -0,30
Cash flow generat (per 100) 11,49 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 10,16 -0,39
Solvència (per 100) 112,1 134,9
Liquiditat (per 100) 150,0 99,8
Endeutament (%) 89,2 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.427 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.296 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 55,8 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 17.771 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 1.034 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.034 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 588 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 312 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 0 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) -- --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  8,4 7,5
Índex de fidelitat (%)   92,3 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  89,1 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
93,6 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  92,5 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
91,0 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  81,8 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
58,1 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 56,3 60,3 58,0 67,6 --
Urgències ingressades (%) 4,3 3,6 3,9 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 2,4 3,5 2,9 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 27,7 18,0 2,69
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 10,1 7,8 1,23
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,2 12,1 0,98
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 13,1 8,5 1,43
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 14,8 13,6 1,01
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 18,2 12,7 1,32
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 18,2 18,2 0,99
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) 0,01 0,04 0,03 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 8,0 9,8 0,77
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 13,3 16,3 0,85
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 7,1 14,3 0,47
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- -- 0,14 --
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Espitau Val d'Aran



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 1.034 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.034 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 588 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 312 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 0 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) -- --

La Central de Resultats de l'hospital
Espitau Val d'Aran

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,0 4,9 4,4 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 7,4 7,6 7,5 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 15,0 7,5 13,6 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,0 7,0 7,0 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 13,2 7,7 9,2 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- NA 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- 0,30 0,72 0,47

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) -- 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -- -0,30
Cash flow generat (per 100) -- 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -- -0,39
Solvència (per 100) -- 134,9
Liquiditat (per 100) -- 99,8
Endeutament (%) -- 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) -- 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) -- 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) -- 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 4.912 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 2.430 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.627 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.298 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 1.129 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 803 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 10.820.228 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,9 7,5
Índex de fidelitat (%)   86,1 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  90,6 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
96,2 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  86,1 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
82,3 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  64,2 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
50,0 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 71,3 78,5 74,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) 9,8 9,2 9,5 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 53,1 51,5 52,2 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 16,8 18,0 1,20
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 2,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 12,4 7,8 1,10
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 16,1 12,1 0,95
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 12,6 8,5 1,33
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 16,9 13,6 1,12
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 25,5 12,7 1,44
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 25,5 18,2 1,03
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 11,9 4,4 1,65
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 15,5 7,6 1,39
Mortalitat a urgències (%) 0,00 0,02 0,01 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 11,6 9,8 0,97
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 12,9 16,3 0,72
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 14,1 14,3 1,05
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- -- 0,14 --
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Campdevànol



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 2.430 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.627 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.298 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 1.129 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 803 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 10.820.228 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Campdevànol

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 6,1 6,6 6,3 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 9,4 7,3 8,2 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 9,0 9,3 9,1 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 10,0 6,1 8,0 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 5,8 7,6 7,1 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 5,3 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 94,7 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- NA 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 47,8 29,0 1,58
Úlceres per pressió -- -- 1,34 0,72 1,29

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 73,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,23 -0,30
Cash flow generat (per 100) 4,11 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,31 -0,39
Solvència (per 100) 168,8 134,9
Liquiditat (per 100) 266,7 99,8
Endeutament (%) 59,2 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.769 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.828 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 37,2 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 82.460 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 1.988 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.465 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.135 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 848 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 523 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 11.235.774 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,7 7,5
Índex de fidelitat (%)   85,0 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  91,9 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
96,0 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  82,7 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
84,0 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  74,5 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
41,2 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 77,6 75,3 76,6 67,6 --
Urgències ingressades (%) 7,4 6,3 6,8 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 45,4 42,1 43,8 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,2 0,1 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 13,1 18,0 0,91
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 4,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 2,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 11,1 7,8 1,29
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 14,9 12,1 1,12
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 10,3 8,5 1,28
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 13,7 13,6 1,06
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 26,1 12,7 1,60
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 26,1 18,2 1,19
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 8,5 4,4 1,86
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 14,6 7,6 1,96
Mortalitat a urgències (%) 0,04 0,04 0,04 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 8,1 9,8 0,76
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 14,6 16,3 1,05
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 13,6 14,3 0,91
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- -- 0,14 --
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Fundació Sant Hospital



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 1.988 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.465 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.135 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 848 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 523 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 11.235.774 --

La Central de Resultats de l'hospital
Fundació Sant Hospital

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,5 4,9 4,7 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,0 6,8 6,4 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,6 8,1 8,4 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 4,4 5,3 5,0 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,8 5,4 5,6 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- NA 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- 0,25 0,72 0,28

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 81,3 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 2,93 -0,30
Cash flow generat (per 100) 6,71 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 3,59 -0,39
Solvència (per 100) 70,8 134,9
Liquiditat (per 100) 51,6 99,8
Endeutament (%) 141,3 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.875 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.809 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 35,2 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 70.294 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 3.987 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 3.036 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.981 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 1.854 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 951 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 16.709.608 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 7,9 8,3
Índex de fidelitat (%) 77,5 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 87,1 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 87,9 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 94,9 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
90,0 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 87,5 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 91,3 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
91,4 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,5 7,5
Índex de fidelitat (%)   80,8 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  95,3 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
96,2 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  85,0 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
80,0 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  64,1 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
43,9 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 66,2 68,2 67,1 67,6 --
Urgències ingressades (%) 11,8 10,6 11,2 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 34,8 34,1 34,5 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 26,7 18,0 1,71
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 0,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 0,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 7,1 7,8 0,92
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 12,1 12,1 0,98
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 6,2 8,5 0,69
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 13,3 13,6 0,93
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 9,2 12,7 0,81
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 13,4 18,2 0,81
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,4 4,4 0,92
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 7,5 7,6 0,93
Mortalitat a urgències (%) 0,06 0,07 0,06 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 12,2 9,8 1,08
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 21,7 4,6 2,05
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 17,2 16,3 0,97
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 17,9 14,3 1,11
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,21 0,14 2,13
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Comarcal Móra d'Ebre



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 3.987 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 3.036 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.981 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 1.854 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 951 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 16.709.608 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Comarcal Móra d'Ebre

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,1 4,6 4,4 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 4,9 5,2 5,0 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 9,5 8,1 9,1 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 4,8 5,7 5,4 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 6,0 5,3 5,5 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,2 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,1 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- 0,0 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- 85,7 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- 0,0 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,07 0,07 1,85
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- 0,59 0,72 0,73

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 91,7 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,49 -0,30
Cash flow generat (per 100) 2,30 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,62 -0,39
Solvència (per 100) 234,6 134,9
Liquiditat (per 100) 255,9 99,8
Endeutament (%) 42,6 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.947 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 3.002 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 35,7 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 18.609 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 1.830 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.350 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.027 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 774 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 480 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 9.538.647 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,5 8,3
Índex de fidelitat (%) 85,3 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 76,9 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 89,4 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 95,5 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
91,0 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 94,1 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 100,0 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
90,8 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,9 7,5
Índex de fidelitat (%)   87,3 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  91,7 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
90,8 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  82,3 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
85,5 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  73,8 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
62,5 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 77,8 78,3 78,0 67,6 --
Urgències ingressades (%) 12,6 10,7 11,7 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 31,0 31,5 31,2 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 33,0 18,0 2,84
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- 1,0 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- 1,0 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 10,1 7,8 1,03
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 15,3 12,1 1,03
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 8,7 8,5 0,86
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 16,3 13,6 1,02
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 35,5 12,7 1,71
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 41,9 18,2 1,46
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 8,1 4,4 1,13
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 11,3 7,6 1,03
Mortalitat a urgències (%) 0,04 0,06 0,05 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 9,9 9,8 0,98
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 16,0 16,3 1,08
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 6,3 14,3 0,46
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- -- 0,14 --
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Comarcal del Pallars



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 1.830 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.350 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.027 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 774 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 480 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 9.538.647 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Comarcal del Pallars

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,9 4,9 4,9 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 6,7 5,9 6,3 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 12,4 10,3 11,8 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 7,0 6,1 6,6 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 7,0 8,1 7,9 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- -- 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- -- 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,13 0,07 2,26
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- 0,89 0,72 1,00

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 73,9 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,01 -0,30
Cash flow generat (per 100) 1,63 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,03 -0,39
Solvència (per 100) 290,7 134,9
Liquiditat (per 100) 162,0 99,8
Endeutament (%) 34,4 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.304 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.618 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 37,9 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 57.016 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 2.258 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.799 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.223 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 963 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 459 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 12.000.000 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  7,6 7,5
Índex de fidelitat (%)   80,0 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  84,6 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
90,5 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  82,5 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
79,5 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  87,9 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
57,5 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 88,4 91,0 89,5 67,6 --
Urgències ingressades (%) 5,5 4,9 5,2 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 22,3 22,8 22,6 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 0,00 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 11,3 18,0 0,52
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 10,8 7,8 1,36
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 13,3 12,1 1,04
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 16,5 8,5 1,59
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 18,9 13,6 1,14
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- 16,7 12,7 1,30
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- 21,4 18,2 1,11
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- 2,7 4,4 0,58
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- 4,1 7,6 0,55
Mortalitat a urgències (%) 0,02 0,03 0,02 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 7,3 9,8 0,79
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 4,9 16,3 0,34
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 10,0 14,3 0,66
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,23 0,14 2,01
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Cerdanya



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 2.258 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.799 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.223 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 963 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 459 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 12.000.000 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital de Cerdanya

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 3,6 3,6 3,6 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 5,7 5,3 5,5 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 9,3 6,9 8,4 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 3,3 5,5 4,5 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 5,4 5,5 5,5 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- -- 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- -- 29,0 --
Úlceres per pressió -- -- 1,82 0,72 2,38

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) -- 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) -- -0,30
Cash flow generat (per 100) -- 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) -- -0,39
Solvència (per 100) -- 134,9
Liquiditat (per 100) -- 99,8
Endeutament (%) -- 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) -- 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) -- 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) -- 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 80.326 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 26.315 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 20.385 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 11.580 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 13.801 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.930 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 112.097.880 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció 8,2 8,3
Índex de fidelitat (%) 81,3 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) 85,3 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) 90,9 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) 91,3 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
94,9 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) 97,5 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) 92,6 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
92,6 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  8,6 7,5
Índex de fidelitat (%)   91,3 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  94,6 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
92,3 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  89,9 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
87,3 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  71,2 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
56,7 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 57,7 48,4 53,6 67,6 --
Urgències ingressades (%) 10,3 7,5 9,0 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 37,8 37,7 37,7 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- 2,31 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- 19,0 18,0 0,77
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- NC 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- NC 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- -- 7,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- -- 12,1 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- -- 8,5 --
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- -- 13,6 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- -- 12,7 --
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- -- 18,2 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) 0,00 0,00 0,00 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 2,8 9,8 0,95
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- -- 16,3 --
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- -- 14,3 --
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,06 0,14 0,90
Donants cadàver vàlids (%) -- -- 50,0 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- 25,0 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- 1,5 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- 0,0 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- 33,3 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 100,0 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 92,3 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll)



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 26.315 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 20.385 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 11.580 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 13.801 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 5.930 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 112.097.880 --

La Central de Resultats de l'hospital
Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll)

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 3,9 4,5 4,2 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 4,6 4,4 4,5 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) 8,0 6,5 6,8 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 14,2 8,4 10,7 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 4,0 11,4 7,7 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- -- 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- -- 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 9,1 29,0 0,96
Úlceres per pressió -- -- -- 0,72 --

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 96,3 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,05 -0,30
Cash flow generat (per 100) 3,52 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,05 -0,39
Solvència (per 100) 185,5 134,9
Liquiditat (per 100) 198,2 99,8
Endeutament (%) 53,9 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.496 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.740 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 40,2 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 1.086 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT 278 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 438.948 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 6.650 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 5.651 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.718 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 3.822 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 999 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 44.743.396 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  8,1 7,5
Índex de fidelitat (%)   93,8 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  92,2 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
92,3 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  86,3 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
90,1 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  76,7 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
33,3 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 26,8 19,7 21,8 67,6 --
Urgències ingressades (%) 8,0 6,8 7,2 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) 21,3 24,5 23,5 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- -- 7,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 1,7 12,1 0,17
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- -- 8,5 --
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 2,5 13,6 0,21
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- -- 12,7 --
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- -- 18,2 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) 0,00 0,00 0,00 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 7,3 9,8 0,83
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- -- 16,3 --
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 9,2 14,3 0,57
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,11 0,14 0,75
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- 32,0 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- 18,3 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- 51,7 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- 63,4 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Fundació Puigvert - IUNA



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 6.650 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 5.651 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.718 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 3.822 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 999 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 44.743.396 --

La Central de Resultats de l'hospital
Fundació Puigvert - IUNA

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 4,8 4,7 4,7 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 10,4 9,1 9,6 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) -- -- -- 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) -- -- -- 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 8,0 5,0 6,0 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- -- 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,06 0,07 0,85
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 4,5 29,0 0,22
Úlceres per pressió -- -- 0,26 0,72 0,51

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 2,62 -0,30
Cash flow generat (per 100) 8,30 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 2,45 -0,39
Solvència (per 100) 106,9 134,9
Liquiditat (per 100) 62,1 99,8
Endeutament (%) 93,5 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.770 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.871 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 42,2 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT 807 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 195.417 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 887 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 803 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 586 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 274 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 84 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 14.538.242 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  -- 7,5
Índex de fidelitat (%)   -- 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  -- 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
-- 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  -- 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
-- 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  -- 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
-- 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 2,6 2,8 2,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) -- -- -- 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) -- -- -- 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- -- 7,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- -- 12,1 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- -- 8,5 --
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- -- 13,6 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- -- 12,7 --
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- -- 18,2 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) -- -- -- 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- -- 9,8 --
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- -- 16,3 --
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- -- 14,3 --
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,26 0,14 3,72
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
Institut Guttmann



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 887 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 803 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 586 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 274 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 84 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 14.538.242 --

La Central de Resultats de l'hospital
Institut Guttmann

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 44,3 41,1 42,2 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) -- -- -- 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) -- -- -- 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) -- -- -- 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) -- -- -- 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- -- 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- -- 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- 0,52 0,07 11,52
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 8,9 29,0 0,55
Úlceres per pressió -- -- -- 0,72 --

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 5,53 -0,30
Cash flow generat (per 100) 10,08 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 2,81 -0,39
Solvència (per 100) 635,0 134,9
Liquiditat (per 100) 562,3 99,8
Endeutament (%) 15,8 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 2.326 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.736 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 37,9 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 -- 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 4.643 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 3.290 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.807 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 511 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.353 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 50.167.293 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  -- 7,5
Índex de fidelitat (%)   -- 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  -- 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
-- 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  -- 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
-- 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  -- 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
-- 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 49,1 57,0 53,8 67,6 --
Urgències ingressades (%) -- -- -- 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) -- -- -- 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 19,8 7,8 1,97
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 30,2 12,1 1,83
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 29,6 8,5 2,84
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 40,7 13,6 2,15
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- -- 12,7 --
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- -- 18,2 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) -- -- -- 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 13,4 9,8 1,37
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- 25,0 4,6 4,15
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 23,5 16,3 1,45
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 17,6 14,3 1,45
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 0,31 0,14 0,83
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
ICO l'Hospitalet de Llobregat



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 4.643 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 3.290 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 2.807 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 511 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 1.353 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 50.167.293 --

La Central de Resultats de l'hospital
ICO l'Hospitalet de Llobregat

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 7,7 8,2 8,0 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 11,4 8,6 9,8 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) -- -- -- 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 8,5 9,1 9,0 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 3,0 13,1 12,2 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,3 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,3 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- -- 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 31,7 29,0 1,58
Úlceres per pressió -- -- 0,63 0,72 1,23

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,16 -0,30
Cash flow generat (per 100) 0,59 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,28 -0,39
Solvència (per 100) 105,6 134,9
Liquiditat (per 100) 92,5 99,8
Endeutament (%) 94,7 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 1.954 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.745 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 55,1 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 119.284 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 1.242 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.242 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.089 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 137 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 0 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 15.509.464 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  -- 7,5
Índex de fidelitat (%)   -- 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  -- 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
-- 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  -- 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
-- 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  -- 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
-- 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 69,1 70,1 69,7 67,6 --
Urgències ingressades (%) -- -- -- 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) -- -- -- 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 17,0 7,8 1,43
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 24,1 12,1 1,30
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 14,3 8,5 0,00
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- -- 13,6 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- -- 12,7 --
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- -- 18,2 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) -- -- -- 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 14,0 9,8 1,21
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 18,8 16,3 1,22
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 33,3 14,3 3,31
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 1,96 0,14 1,62
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
ICO Girona



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 1.242 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.242 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.089 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 137 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 0 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 15.509.464 --

La Central de Resultats de l'hospital
ICO Girona

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 9,7 8,7 9,0 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,5 6,3 6,6 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) -- -- -- 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) -- 1,5 1,5 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 18,0 8,8 9,7 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- NA 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- NA 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- -- 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 23,9 29,0 1,27
Úlceres per pressió -- -- 0,28 0,72 0,63

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,16 -0,30
Cash flow generat (per 100) 0,59 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,28 -0,39
Solvència (per 100) 105,6 134,9
Liquiditat (per 100) 92,5 99,8
Endeutament (%) 94,7 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 1.954 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.745 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 55,1 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 46.325 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 1.576 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.576 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.403 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 146 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 0 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 18.795.332 --

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció a l'embaràs, part i puerperri Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció -- 8,3
Índex de fidelitat (%) -- 83,0
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al part? (% respostes favorables) -- 88,4
La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor al postpart? (% respostes favorables) -- 90,3

Va tenir la sensació d'estar en bones mans durant el part i l'estada a l'hospital ? (% respostes favorables) -- 92,4

Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el procés fins desprès del 

naixement del seu fill? (% respostes favorables)
-- 90,9

Va poder triar la persona acompanyant? (% respostes favorables) -- 92,1
Com considera que va ser l'estada a l'hospital? (% respostes favorables) -- 89,6
Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptarse i tenir cura del seu fill/filla? (% respostes 

favorables)
-- 90,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Satisfacció de les persones usuàries - Atenció urgent hospitalària Total
Catalunya

(SISCAT)
Índex de satisfacció  -- 7,5
Índex de fidelitat (%)   -- 80,3
Si tenia dolor, creu que el van ajudar a controlar o millorar el dolor? (% respostes favorables)  -- 82,5
Els metges li va donar la informació que necessitava sobre la seva malaltia o el motiu pel qual va anar a 

urgències, etc.? (% respostes favorables)   
-- 91,8

Finalment, com va percebre, l'organització del servei d'urgències? (% respostes favorables)  -- 73,0
 Ja per acabar, en aquests moments diria que li van resoldre el motiu  pel que havia anat a urgències? (% 

respostes favorables)  
-- 81,7

Com valora la comoditat de la sala d'espera? (% respostes favorables)  -- 61,8
 Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria 

d'esperar? (% respoostes favorables)  
-- 46,6

      Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)                  

      Nivell de millora (< 7 o al 70%) 

Adequació Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat

Ingressos urgents (%) 63,3 66,0 65,1 67,6 --
Urgències ingressades (%) -- -- -- 10,8 --
Urgències de nivell MAT 1, 2 i 3 (%) -- -- -- 36,5 --
Nadons amb gran prematuritat (%) -- -- -- 1,59 --
Ingressos en hospitalització a domicili (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 --
Parts per cesàries (%) -- -- -- 18,0 --
Temps entrada sala-baló (mediana en minuts) -- -- -- 22,0 --
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) -- -- -- 68,1 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (mediana en dies) -- -- -- 2,0 --
Temps fins la intervenció per fractura de maluc (3r quartil en dies)a -- -- -- 3,0 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de maluc (%) -- -- -- 1,7 --
Risc de revisió a 1 any en artroplàsties totals de genoll (%) -- -- -- 1,4 --

Efectivitat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Malalties seleccionades -- -- 17,7 7,8 1,13
Mortalitat total a 30 dies  - Malalties seleccionades -- -- 29,2 12,1 1,22
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST -- -- -- 5,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST -- -- -- 8,8 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 6,8 --
Mortalitat total a 30 dies  - IAMEST (sense trasllats) -- -- -- 9,4 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - ICC -- -- 14,3 8,5 1,20
Mortalitat total a 30 dies  - ICC -- -- 47,6 13,6 2,11
Mortalitat hospitalària (a l'alta)  - Ictus -- -- -- 12,7 --
Mortalitat total a 30 dies  - Ictus -- -- -- 18,2 --
Mortalitat hospitalària (a l'alta) - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 4,4 --
Mortalitat total a 30 dies  - Fractura de coll de fèmur -- -- -- 7,6 --
Mortalitat a urgències (%) -- -- -- 0,10 --
Reingressos a 30 dies - Malalties seleccionades -- -- 17,5 9,8 1,23
Reingressos a 30 dies - Complicacions de la diabetes -- -- -- 4,6 --
Reingressos a 30 dies - MPOC -- -- 22,5 16,3 1,20
Reingressos a 30 dies - ICC -- -- 13,3 14,3 0,95
Percentatge d'embolisme pulmonar -- -- 1,40 0,14 1,30
Donants cadàver vàlids (%) -- -- -- 66,7 --
Negatives familiars (%) -- -- -- 14,9 --
Índex d'organs trasplantats per donant vàlid -- -- -- 2,4 --
Donants vàlids de mort en asistòlia (%) -- -- -- 33,3 --
Donació de viu en el trasplantament renal (%) -- -- -- 19,5 --
Casos incidents en diàlisi amb diàlisi peritoneal (%) (2015) -- -- -- 14,3 --
Casos incidents en diàlisi amb HD i amb un FAVI com a primer accés vascular (%) (2015) -- -- -- 42,1 --
Casos en TSR amb un TR funcionant (%) (2015) -- -- -- 54,0 --
      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital
ICO Badalona



Dades generals Total
Catalunya

(SISCAT)
Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT 1.576 886.100
Nombre d'hospitalitzacions convencionals 1.576 648.283
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques 1.403 411.736
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques 146 435.303
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatòria 0 237.817
Import del contracte CatSalut (euros corrents) 18.795.332 --

La Central de Resultats de l'hospital
ICO Badalona

Eficiència Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies) 11,2 10,4 10,7 5,7

Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies) 8,9 7,0 7,9 6,9

Estada mitjana per fractura coll de fèmur (dies) -- -- -- 10,0

Estada mitjana per  ictus (dies) 11,0 6,2 7,0 7,4

Estada mitjana per MPOC (dies) 4,0 6,1 6,1 6,4

Seguretat Dones Homes Total
Catalunya

(SISCAT)

Índex 

ajustat
Bacterièmia de catèter venós global (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,8 0,18 --
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada) -- -- 0,5 0,11 --
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP) -- -- 1,8 1,88 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon* -- -- -- 6,1 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia colon (%) -- -- -- 81,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte* -- -- -- 7,7 --
Taxa de profilaxis adequada de cirurgia recte (%) -- -- -- 76,0 --
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2015) -- -- -- 1,2 --
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat -- -- -- 0,07 --
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions -- -- 23,2 29,0 0,81
Úlceres per pressió -- -- 0,56 0,72 1,27

Dades econòmiques Total
Catalunya

(SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%) 100,0 92,5
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 0,16 -0,30
Cash flow generat (per 100) 0,59 1,87
Rendibilitat econòmica (per 100) 0,28 -0,39
Solvència (per 100) 105,6 134,9
Liquiditat (per 100) 92,5 99,8
Endeutament (%) 94,7 74,2
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) 1.954 2.461
Cost per UME assistencial (sense MHDA) 2.745 2.628
 Productivitat del personal assistencial (sense suplències) 55,1 38,4

Docència Total
Catalunya

(SISCAT)
Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de medicina (MIR) que han triat un hospital SISCAT -- 17

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents d'infermeria que han triat  un hospital SISCAT -- 29

Mitjana de l'ordre dels tres primers residents de farmacologia que han triat  un hospital SISCAT -- 14

Tecnologies de la Informació Total
Catalunya

(SISCAT)
Publicacions HC3 42.038 23.518.232

      Valor favorable  IC 95%

      Valor desfavorable IC 95%
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