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Introducció 
 

 

 
En aquest document es presenten les dades de les urgències hospitalàries de Catalunya 

notificades durant l’any 2020 pels hospitals en el registre del conjunt mínim bàsic de dades 

d’urgències (CMBD-UR), al qual s’ha de notificar tota l’activitat d’atenció urgent del sistema 

sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). 

A continuació, es mostren les dades de les urgències hospitalàries ateses relacionades amb 

les drogues en el cas de les persones de 12 anys o més en funció del tipus d’urgència i les 

urgències degudes al consum d’alcohol en funció del grup d’edat i del sexe. 
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Glossari de sigles 
 

 
CMBD-UR Conjunt mínim bàsic de dades d’urgències 

SISCAT  Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 
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1. Urgències 
hospitalàries ateses 
relacionades amb el 
consum de drogues 
 

 

 
Durant l’any 2020 s’han registrat 2.411.934 urgències hospitalàries a Catalunya en el cas de 

persones de 12 anys o més, per qualsevol causa, en els centres que integren el SISCAT, de 

les quals prop de l’1% (18.974 episodis) està relacionat amb el consum de drogues i en el 

0,6% de les quals el diagnòstic principal té relació amb les drogues. 

A la taula següent es mostra una evolució de les urgències en les quals el diagnòstic principal 

està relacionat amb el consum de drogues, classificades en funció de si es tracta d’una 

intoxicació aguda o altres urgències i de la substància que hi és present. 

L’any 2020, degut principalment a la pandèmia de la COVID-19, hi ha hagut una davallada 

del nombre d’urgències hospitalàries. Tot i això, el percentatge d’episodis d’urgències 

relacionats amb el consum de drogues i d’urgències en què el diagnòstic principal té relació 

amb les drogues és similar al dels anys anteriors. Cal destacar que, respecte a l’any 2019, 

durant l’any 2020 ha disminuït lleugerament el percentatge d’urgències hospitalàries en les 

quals el diagnòstic principal està relacionat amb el consum d’alcohol (37% d’intoxicacions i 

14% d’altres urgències). No obstant això, s’ha observat un increment de les urgències 

degudes al consum d’hipnosedants (12% d’intoxicacions i 1% d’altres urgències) i de 

cànnabis (5% d’intoxicacions i 2% d’altres urgències) respecte als anys anteriors (taula 1). 
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Taula 1. Urgències hospitalàries ateses en les quals el diagnòstic principal està relacionat 

amb les drogues 

Urgència 2018 2019 2020 % 2018 % 2019 % 2020 

Intoxicació per alcohol 7.443 8.094 5.515 42,6% 42,8% 37.4% 
Intoxicació per cocaïna 1.366 1.566 1.276 7,8% 8,3% 8.7% 

Intoxicació per cànnabis 607 761 774 3,5% 4,0% 5.3% 

Intoxicació per estimulants 618 703 586 3,5% 3,7% 4.0% 

Intoxicació per 

hipnosedants 
1.659 1.763 1.822 9,5% 9,3% 12.4% 

Intoxicació per opioides 322 341 245 1,8% 1,8% 1.7% 
Intoxicació per al·lucinògens 83 73 51 0,5% 0,4% 0.3% 

Intoxicació per altres 

drogues 
1.045 981 745 6,0% 5,2% 5.1% 

Altres urgències per alcohol 2.464 2.470 2.034 14,1% 13,1% 13.8% 

Altres urgències per 

cocaïna 
607 758 475 3,5% 4,0% 3.2% 

Altres urgències per 

cànnabis 
267 311 284 1,5% 1,6% 1.9% 

Altres urgències per 

estimulants 
30 45 57 0,2% 0,2% 0.4% 

Altres urgències per 

hipnosedants 
100 134 116 0,6% 0,7% 0.8% 

Altres urgències per 

opioides 
379 362 274 2,2% 1,9% 1.9% 

Altres urgències per 

al·lucinògens 
1 5 4 0,0% 0,0% 0,0% 

Altres urgències per altres 

drogues 
486 552 472 2,8% 2,9% 3.2% 

Total de diagnòstics 

principals* 
17.477 18.919 14.730 100,0% 100,0% 100,0% 

Total d’episodis** 20.513 22.806 18.974    

Total de diagnòstics*** 25.141 28.253 23.176    

Total d’urgències 

hospitalàries 
3.111.944 3.210.697 2.411.934    

* Total de diagnòstics principals: nombre d’episodis d’urgències en els quals el diagnòstic principal està 

relacionat amb el consum de drogues. Una persona pot tenir més d’un episodi d’urgències al llarg de l’any.  

** Total d’episodis: nombre d’episodis d’urgències en els quals hi ha algun diagnòstic relacionat amb el consum 

de drogues.  

*** Total de diagnòstics: nombre de diagnòstics dels episodis d’urgències relacionats amb el consum de drogues. 

En un mateix episodi hi pot haver més d’un diagnòstic. 
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2. Urgències hospitalàries 
ateses relacionades 
amb el consum 
d’alcohol en funció de l’edat 
i del sexe  
 

 

 
Quan s’analitzen les urgències hospitalàries en les quals el diagnòstic principal és l’alcohol en 

funció de l’edat i del sexe, s’observa que ha disminuït el percentatge de persones ateses que 

són menors d’edat, constitueixen el 5% en comparació amb el 7% l’any 2019, i aquesta 

proporció és quasi el triple en el cas de les dones comparant-la amb el cas dels homes (9% 

vs. 3%). Si només es tenen en compte les intoxicacions per alcohol, aquest percentatge és 

del 6%, i és més del doble en el cas de les dones que en homes (11% vs. 4%). 

A l’igual dels anys anteriors, en el grup de joves de 12 a 15 anys hi ha un nombre més alt 

d’intoxicacions en les dones que en els homes, i els valors de l’any 2020 són del 62% 

respecte al 38%. En els de 16 i 17 anys aquest percentatge s’iguala, i són del 50% tant en el 

cas de les dones com en el d’homes. En el grup de persones de 18 a 25 anys, el percentatge 

d’intoxicacions per consum d’alcohol és superior en homes (63% vs. 37%). A mesura que 

augmenta l’edat, en les intoxicacions relacionades amb l’alcohol augmenta el percentatge 

d’homes respecte al de dones, i en el grup de més grans de 60 anys arriba al 77% d’homes 

respecte al 23% de dones (taula 2 i figura 1). 

Respecte a les altres urgències relacionades amb el consum d’alcohol, en tots els grups 

d’edat a partir dels 18 anys hi ha una ràtio aproximada d’una dona per cada quatre homes, i 

s’incrementa a mesura que n’augmenta l’edat. 
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Taula 2. Urgències hospitalàries* ateses en les quals el diagnòstic principal està relacionat 

amb l’alcohol en funció de l’edat i del sexe 

   
Any 

2018 
  

Any 

2019 
  

Any 

2020 
 

 Urgència Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

De 12 a 15 

anys 

Intoxicació per 

alcohol 
65 134 199 97 147 244 57 94 151 

 Altres urgències 

per alcohol 
0 2 2 0 4 4 3 2 5 

De 16 a 17 

anys 

Intoxicació per 

alcohol 
260 225 485 273 234 507 97 96 193 

 Altres urgències 

per alcohol 
4 2 6 6 9 15 1 1 2 

De 18 a 25 

anys 

Intoxicació per 

alcohol 
913 726 1.639 914 729 1.643 524 313 837 

 Altres urgències 

per alcohol 
52 15 67 79 23 102 37 21 58 

De 26 a 40 

anys 

Intoxicació per 

alcohol 
1.163 600 1.763 1.240 623 1.863 936 420 1.356 

 Altres urgències 

per alcohol 
369 100 469 368 110 478 274 73 347 

De 41 a 60 

anys 

Intoxicació per 

alcohol 
1.800 744 2.544 2.083 899 2.982 1.639 671 2.310 

 Altres urgències 

per alcohol 
1.115 281 1.396 1.013 331 1.344 891 254 1.145 

Més de 60  

anys 

Intoxicació per 

alcohol 
606 189 795 673 181 854 512 155 667 

 Altres urgències 

per alcohol 
418 106 524 423 104 527 387 90 477 

* Se n’han exclòs les urgències amb edat i/o sexe desconeguts. 
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Taula 2 (cont.). Urgències hospitalàries* ateses en les quals el diagnòstic principal està 

relacionat amb l’alcohol en funció de l’edat i del sexe 

  
Any  

2018 

Any  

2019 

Any  

2020 

 Urgència Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

De 12 a 15 

anys 
Intoxicació per alcohol 32,7% 67,3% 39,8% 60,2% 37,7% 62,3% 

 Altres urgències per 

alcohol 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 60,0% 40,0% 

De 16 a 17 

anys 
Intoxicació per alcohol 53,6% 46,4% 53,8% 46,2% 50,3% 49,7% 

 Altres urgències per 

alcohol 
66,7% 33,3% 40,0% 60,0% 50,0% 50,0% 

De 18 a 25 

anys 
Intoxicació per alcohol 55,7% 44,3% 55,6% 44,4% 62,6% 37,4% 

 Altres urgències per 

alcohol 
77,6% 22,4% 77,5% 22,5% 63,8% 36,2% 

De 26 a 40 

anys 
Intoxicació per alcohol 66,0% 34,0% 66,6% 33,4% 69,0% 31,0% 

 Altres urgències per 

alcohol 
78,7% 21,3% 77,0% 23,0% 79,0% 21,0% 

De 41 a 60 

anys 
Intoxicació per alcohol 70,8% 29,2% 69,9% 30,1% 71,0% 29,0% 

 Altres urgències per 

alcohol 
79,9% 20,1% 75,4% 24,6% 77,8% 22,2% 

Més de 60  

anys 
Intoxicació per alcohol 76,2% 23,8% 78,8% 21,2% 76,8% 23,2% 

 Altres urgències per 

alcohol 
79,8% 20,2% 80,3% 19,7% 81,1% 18,9% 

* Se n’han exclòs les urgències amb edat i/o sexe desconeguts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Informe d’activitat assistencial: URGÈNCIES RELACIONADES AMB EL CONSUM DE DROGUES.        Any 2020 
 12 de 13  

Figura 1. Evolució anual del percentatge d’urgències hospitalàries amb diagnòstic principal 

d’intoxicació per alcohol en funció de l’edat i del sexe 

 
 
 

  



  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


	Informe d’activitat assistencial URGÈNCIES RELACIONADES AMB EL CONSUM DE DROGUES. Any 2020
	Sumari
	Introducció
	Glossari de sigles
	1. Urgències hospitalàries ateses relacionades amb elconsum de drogues
	2. Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consumd’alcohol en funció de l’edat i del sexe



Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		URGENCIES RELACIONADES DROGUES 2020_maquetacio_ok.pdf




		Informe creado por: 

		

		Organización: 

		




[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador ha encontrado problemas que pueden impedir el acceso pleno al documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 0

		Realizado: 29

		Incorrecto: 1




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Incorrecto		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada






Volver al principio
