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Presentació  
Us presentem la Memòria d’activitat 2019 de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre.  

Com és habitual, la Memòria aplega i reflecteix l’activitat que, dins del sistema nacional de 
salut de Catalunya, s’ha realitzat al nostre territori en relació amb les diferents línies 
assistencials, la informació econòmica i la interacció amb els ciutadans a través de l’atenció a 
la ciutadania. 

L’objectiu de les accions que hem dut a terme en els diferents àmbits de la salut ha estat, un 
cop més, posar l’usuari al centre del nostre sistema, tant des del vessant assistencial, com de 
la planificació de recursos i el desenvolupament de projectes. I cal dir des del principi que 
aquest objectiu no seria possible sense la col·laboració de les entitats proveïdores i de tots i 
cadascun dels seus professionals.  

Els eixos sobre els quals hem treballat han estat diversos. Si haguéssim de destacar alguns 
dels projectes elaborats, caldria mencionar la implantació d’un sistema únic de comunicació 
entre els hospitals de la Regió Sanitària, l’aprovació del Pla de coordinació dels dispositius 
sanitaris en incidents de múltiples afectats (IMA), la unificació de l’atenció pediàtrica, la 
implantació del vol nocturn d’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) i, com a  projecte de present i de futur, l’aprovació per Acord de Govern de la creació 
de l’empresa pública Salut Terres de l’Ebre. 

De la mateixa manera, posem de manifest la nostra voluntat inversora al territori. Pel que fa 
a l’àmbit de l’atenció primària, d’una banda, un projecte abordat pel CatSalut, com la 
construcció del CAP Amposta, i, d’una altra banda, una inversió col·laborativa, com 
l’ampliació del consultori local de l’Ampolla, en què l’Ajuntament del municipi es fa càrrec 
de la despesa en infraestructura i el CatSalut de l’equipament.  

També hem de fer referència a les accions que es porten a terme a l’Hospital Comarcal Móra 
d’Ebre, amb la implementació d’un pla d’inversions, i l’aposta de futur perquè el gestioni  
l’empresa Salut Terres de l’Ebre. 

Voldria acabar aquesta presentació donant explícitament les gràcies a totes i cadascuna de 
les persones que formen part del sistema nacional de Catalunya a través dels diferents 
proveïdors sanitaris. La Regió Sanitària Terres de l’Ebre compta amb bons professionals en 
l’atenció primària, l’hospitalària, la sociosanitària i la derivada de l’atenció a la salut mental, 
i ells són el principal valor del nostre sistema. 

 
Mar Lleixà Fortuño 
Gerent 
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Territori i població 
La Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre abasta les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la 
Ribera d'Ebre i la Terra Alta, a més de 2 municipis del Priorat, la Bisbal de Falset i Margalef, 
que pertanyen a l'ABS Flix (Ribera d'Ebre). En total són 54 municipis, la major part dels quals 
no superen els els 2.000 habitants,  i només 4 en tenen més de 10.000. 

Dades de població 2019 
Població Extensió en km2 Densitat de població 

Total Regió 178.700 3.357,25 53,2 

Baix Ebre 77.596 1.002,67 77,4 

Montsià 67.436 735,42 91,7 

Ribera d'Ebre 21.865 827,32 26,4 

Terra Alta 11.490 743,04 15,5 

Priorat 313 48,8 6,4 

Font. IDESCAT. Padró oficial 2019 

Assegurats del CatSalut 
En el registre central d’assegurats (RCA) hi consten totes les persones que tenen algun nivell 
de cobertura sanitària amb el CatSalut i, per tant, tenen un CIP assignat. A 31 de desembre 
de cada any es fa un tall de població de l’RCA que és el que s’aprova com a nombre oficial 
d’assegurats per a l’any següent i que s’utilitza per calcular totes les ràtios i els indicadors de 
l’activitat assistencial. 

Població acreditada 2019 i 2020 
2019 2020 

Població acreditada 176.488 176.817 

Font: RCA. Talls de població a 31/12/2018 i a 31/12/2019 

Evolució del nombre d’assegurats 

Font: RCA. Talls de població oficial 2006-2020 
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Estructura organitzativa 
D’acord amb el que estableix la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, el Consell de 
Direcció és l'òrgan superior de govern de la Regió Sanitària.  

Per la seva banda el Consell de Salut n’és l'òrgan de participació comunitària, regulat pel 
Decret 201/2015 de 15 de setembre. 

La gerent assumeix la direcció i la gestió de la Regió Sanitària, així com la representació 
plena del Consell de Direcció pel que fa a l’execució dels acords que aquest adopta.  

La gerent té el suport de les unitats que es mostren a l’organigrama: 

Organigrama de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre 

 

Consell de Direcció - - - - - Consell de Salut 

 

Gerent 

 

Comissió Entitats Proveïdores                   Comissió Clínica 

 

 

Coordinació del SEM  
Tarragona-Terres de l’Ebre ----------- 
 

 

 

Unitat de Planificació   Unitat d’Atenció  Unitat d’Atenció   Unitat de Control 
 i Compra de Serveis    Farmacèutica             al Ciutadà i Qualitat      de Gestió 
                            i Suport Operatiu 

 

Comissions: 
• Accessibilitat 
• COUIE 
• TSNU 
• Maternoinfantil 
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Pla de coordinació territorial dels dispositius 
sanitaris en incidents amb múltiples afectats 
El Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) del Departament d’Interior, 
preveu les actuacions per gestionar les emergències, tant en tot Catalunya com en l’àmbit 
territorial. Crea una estructura operativa de resposta formada per un Comitè d’Emergències i 
4 grups d’actuació coordinats: Intervenció, Ordre, Logístic i Sanitari. Cada grup d’actuació ha 
d’elaborar el seu propi pla, integrat al PROCICAT, per definir els mecanismes interns de 
coordinació i l’organització dels recursos en cas d’emergència.  

Seguint aquestes directrius, el Grup Sanitari, liderat per la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, 
ha elaborat durant el 2019 el Pla de coordinació territorial dels dispositius sanitaris en 
incidents de múltiples víctimes (IMA) de les Terres de l’Ebre, que es va presentar públicament 
al juny de 2019. 

Un incident amb múltiples afectats (IMA) és aquell en què el 
nombre de víctimes reals o potencials supera la xifra de 6 
víctimes greus o de 10 víctimes de qualsevol categoria. 

L’origen o la causa d’aquests incidents pot ser diversa, des d’un accident de transport, 
passant per desastres naturals o creats per l’home, fins a un atac terrorista. 

El Pla dona resposta a la preparació anticipada i la gestió integrada dels IMA a través dels tres 
objectius específics: 

• Coordinar territorialment el dispositiu sanitari: comandament de l’actuació per part
de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre de tots els dispositius sanitaris de manera
integral, tant entre ells com amb els cossos de seguretat i altres grups que intervenen
en casos d’IMA, sempre dins del marc del PROCICAT.

• Gestionar l’actuació operativa sobre el terreny: atenció prehospitalària a càrrec del
SEM, d’acord amb el PROCICAT i amb el procediment operatiu IMA del SEM. Inclou les
fases de prealerta i activació del Pla, i la coordinació operativa sobre el terreny i les
derivacions als centres.

• Mobilitzar l’assistència als centres sanitaris: atenció als hospitals i punts d’atenció
continuada (PAC), els quals han de disposar del seu propi Pla IMA.

D’aquesta manera es garanteix una comunicació àgil i concreta entre les institucions 
sanitàries per facilitar les decisions i s’assegura l’optimització dels recursos sanitaris en 
l’assistència a les víctimes, deixant establert com s’han de gestionar les actuacions, i definint 
l’operativitat i els circuits d’actuació segons diferents fases. 

Cada centre sanitari haurà de revisar periòdicament la seva 
capacitat de resposta en el temps, d’acord amb el nombre 
de recursos que són capaços de mobilitzar en un cas d’IMA. 

Projecte ARGOS 
La posada en marxa d’aquest projecte, que es va iniciar el 2018, ha estat un tema prioritari 
per a la Regió Sanitària perquè ha de permetre afavorir estratègies i sinergies entre els 
diferents proveïdors de serveis sanitaris, i garantir  una millora en l’atenció centrada en la 
persona i la continuïtat assistencial. 

El CatSalut vol potenciar la col·laboració dels diferents proveïdors de serveis públics de salut 
de les Terres de l’Ebre amb l’objectiu d’orientar el sistema de salut en clau territorial, 
establint xarxes territorials que assegurin la proximitat, l’equitat, la qualitat assistencial i la 
viabilitat de tots els centres. És per això que la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, amb la 
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col·laboració de la Gerència Territorial de l’ICS i l’Àrea de Sistemes d’Informació i 
Tecnologies del CatSalut, han estat treballant per implantar el projecte Argos —que ja 
s’estava utilitzant a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta—en els centres sanitaris de la 
Regió no gestionats per l’ICS: Hospital Comarcal d’Amposta, Hospital Comarcal Móra d’Ebre, 
Clínica Terres de l’Ebre i Hospital de la Santa Creu. 

Argos és un sistema de gestió transversal basat en processos 
clínics, que permet agilitar la feina dels professionals, 
reduir errades i millorar l’atenció als pacients. 

És l’estació clínica principal que s’utilitza ja en diversos hospitals del SISCAT i està 
connectada amb la plataforma d’atenció primària ECAP i amb les altres estacions clíniques de 
la institució, així com amb la història clínica compartida a Catalunya (HC3).  

Durant el 2018 es va preparar la migració dels sistemes d’informació dels hospitals comarcals 
de les Terres de l’Ebre per tal d’implantar el SAP. Això va permetre estandarditzar els fluxos 
d’informació i millorar significativament els circuits assistencials. 

Durant el 2019 s’ha anat implantant progressivament el SAP en els 4 hospitals comarcals de 
les Terres de l’Ebre amb un cronograma que finalitzava al mes de juliol. En paral·lel es van 
implantar també el SAP Ecofin, l’aplicació que s’utilitza per a la gestió econòmica i financera 
lligada a SAP Assistencial, i Silicon, l’aplicació per a la gestió de consums i compres dels 
serveis de farmàcia hospitalaris. 

Durant la segona part del 2019, un cop implantat el projecte, la Direcció de Sistemes 
d’Informació de la Gerència Territorial de l’ICS —que coordina els projectes tecnològics i de 
sistemes d’informació a la Regió, amb dependència funcional de l’Àrea de Sistemes 
d’Informació del CatSalut— s’ha centrat en reforçar la coordinació, el suport, la formació i la 
integració dels sistemes d’informació, així com la creació dels fluxos automàtics entre els 
diferents hospitals i l’Atenció Primària Terres de l’Ebre, i la implantació d’altres aplicacions 
que s’integren amb SAP, especialment, el projecte de caixers d’admissió Teseo i altres 
aplicacions de suport com ara el cens d’urgències per a centres amb atenció continuada de 
l’Atenció Primària i hospitals.  

La implantació es valora de forma satisfactòria en els centres ja que s’han millorat els seus 
sistemes d’informació, especialment en el que fa referència a la gestió de la història clínica 
dels pacients, i sobretot pel fet de poder integrar-se amb tota la resta d’hospitals i centres 
d’atenció primària atès que s’utilitzen els mateixos sistemes d’informació, cosa que influeix 
substancialment en la qualitat de l’atenció sanitària que es presta a la ciutadania. 

Vol nocturn de l’helicòpter medicalitzat del 
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) 
Gràcies a les obres d’adaptació, i posterior acreditació, de l’helisuperfície de l’Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta, des del dia 1 d’agost de 2019, l’helicòpter medicalitzat del SEM 
pot fer vols nocturns, de manera que es poden traslladar per via aèria els pacients greus i 
crítics que requereixen assistència sanitària en el propi centre o que hagin de ser derivats a 
hospitals terciaris. Abans de posar en marxa aquest vol nocturn, el SEM havia de donar 
resposta a aquest tipus d’emergències que es produïen de nit amb les unitats de suport vital 
avançat (SVA) terrestres (4 unitats a la Regió). 

Amb la instauració d’un nou equip mèdic destinat a 
l’helicòpter medicalitzat en horari nocturn (de 20 a 8 h) es 
disposa d’un equip medicalitzat aeri les 24 hores dels 365 
dies de l’any. 

El Sistema d’Emergències Mèdiques porta a terme aquesta atenció amb un triple objectiu: 
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• Garantir l’equitat en l’accés al sistema sanitari públic de tota la població de
Catalunya, especialment la de zones més allunyades dels hospitals on s’atenen els
casos de major complexitat.

• Reduir el temps de trasllat interhospitalari des de les zones més allunyades dels
hospitals terciaris. Aquest fet és molt important per a les persones que pateixen una
patologia  com ara un ictus, un infart o un politraumatisme, en què el temps de
resposta és clau per a la supervivència i la recuperació. Traslladar amb l’helicòpter
un pacient des de Tortosa fins a Tarragona costa 12 minuts, i un màxim de 40 minuts
a Barcelona.

• Millorar la cobertura sanitària de zones perifèriques en alliberar el recurs terrestre
que havia de fer el trasllat de manera que en queden de disponibles, per si s‘han
d’activar.

Durant el 2019 s’han fet 12 serveis de vol nocturn. 

Unificació de la línia pediàtrica a Tortosa 
El Departament de Salut ha treballat en els últims anys en el marc del Pla estratègic de 
pediatria per accelerar el ritme d’instauració dels equips territorials de pediatria en tot 
Catalunya, impulsant el treball en xarxa i l’agrupació de professionals en línies pediàtriques. 

A la ciutat de Tortosa, a fi seguir garantint una atenció pediàtrica de qualitat, des de la 
segona quinzena d’abril tota l’atenció pediàtrica s’ha concentrat al CAP Baix Ebre. Això 
significa que s’unifiquen els dos punts preexistents i que l’atenció pediàtrica que es donava 
anteriorment al CAP El Temple es trasllada al CAP Baix Ebre. 

Amb aquesta mesura s’assegura la cobertura pediàtrica a l’atenció primària en horari de matí 
i tarda, es potencia el treball en equip i la coordinació dels equips de pediatria, s’ordenen els 
fluxos dels pacients en una sola ubicació i es facilita la utilització adequada i eficient de 
recursos diagnòstics i terapèutics. Així mateix, seguint el model d’atenció pediàtrica que es 
va començar a aplicar en diferents zones de Catalunya, s’afavoreix l’accés a través d’internet 
i call-center per demanar visita.  

La unificació també propicia la millora d’activitats 
preventives i les revisions, i reforça l’activitat assistencial 
comunitària. 

El fet que, des del mes de juny del 2018, aquest funcionament unificat ja funcionava en 
horari de tarda, ha fet preveure que la mesura d’unificació total comportarà un major grau 
de satisfacció tant per als professionals com per a les famílies dels xiquets i xiquetes dels 
municipis de l’àrea d’influència dels dos EAP implicats (Tortosa Est i Tortosa Oest). 

Salut Terres de l’Ebre 
Per Acord de Govern/193/2019, de 23 de desembre, es va aprovar la constitució i posada en 
funcionament de l’entitat de dret públic Salut Terres de l’Ebre. 

Aquesta nova entitat haurà de gestionar i prestar l'activitat 
pròpia del sistema públic de salut sobre l’àmbit territorial 
de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre. 

El mateix acord de Govern en va aprovar els estatuts, on s’estableix que els òrgans de govern 
i de gestió de l'empresa pública són, respectivament, el Consell d'Administració i la Gerència. 
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Atenció a la ciutadania 
Accessibilitat 
La Meva Salut és l’espai personal digital que permet a la ciutadania relacionar-se de manera 
no presencial amb el Sistema de Salut de Catalunya. S’hi poden consultar informes clínics, 
diagnòstics i resultats d’anàlisis clíniques i proves que formen part de la història clínica, i 
també el Pla de medicació vigent, fer tràmits com demanar visita d’atenció primària o 
accedir a diversos serveis d’atenció no presencial.  

Indicadors La Meva Salut 
2016 2017 2018 2019 

Ciutadans que han accedit a LMS 2.398 3.085 5.604 7.863 

Accessos a LMS 15.530 28.178 39.377 67.363 

Mitjana d'accessos per ciutadà 6,5 9,1 7,0 8,4 

El nombre d’accessos a LMS s’ha incrementat el 71% 
respecte a l’any anterior. 

Llistes d’espera 
Terminis de garantia1

Procediments quirúrgics 
Oncològics (excepte pròstata i bufeta urinària) 45 dies 

Oncològics de pròstata i bufeta urinària 60 dies 

Cirurgia cardíaca valvular i coronària 90 dies 

Cataractes, pròtesis de maluc i pròtesis de genoll 180 dies 

Resta d’intervencions, prioritat preferent 90 dies 

Resta d’intervencions, prioritat mitjana 180 dies 

Resta d’intervencions, prioritat baixa 365 dies 

Proves diagnòstiques i consultes externes d’atenció especialitzada 
Prioritat preferent 30 dies 

Prioritat ordinària 90 dies 

1 Segons el que estableix el Decret 354/2002 i les Ordres SLT/101/2015 i SLT/102/2015 

Llista d’espera quirúrgica per a procediments garantits 2019 i 2018 
Pacients Intervencions realitzades Dies1 

2019 2018 Diferència 2019 2018 Diferència  2019 2018 
Cataractes 802 738 64 2.290 2.036 254 73 76 

Pròtesis de maluc 66 46 20 183 179 4 66 56 

Pròtesis de genoll 168 156 12 422 426 -4 71 74 

Processos oncològics<45 dies 21 25 -4 413 447 -34 24 18 

Processos oncològics<60dies 10 12 -2 80 80 0 22 28 

1 Dies d’espera dels pacients pendents d’intervenció 

En la resta d’intervencions quirúrgiques, el nombre de 
pacients en espera és de 3.492, amb un increment del 7,5% 
respecte al 2018, malgrat que l’activitat s’ha incrementat 
un 5,4%.  
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Llista d’espera per a proves diagnòstiques 2019 
Pacients Proves realitzades Dies1 

Total 3.102 16.904 67 
Prioriat ordinària 90 dies 2.601 11.842 74 
Prioritat preferent 30 dies 501 5.062 28 
Ecocardiografia 137 2.526 27 

Ecografia abdominal 671 1.750 71 

Ecografia ginecològica 12 107 126 

Ecografia urològica 395 1.589 75 

Colonoscòpia 270 1.730 64 

Endoscòpia esofagogàstrica 92 1.031 70 

Tomografia axial computada (TAC) 618 4.333 45 

Mamografia 132 859 58 

Polisomnograma 159 285 227 

Ressonància magnètica 540 1.930 49 

Ergometria 40 433 50 

Electromiograma 36 331 29 

1 Dies d’espera dels pacients pendents de prova 

Llista d’espera per a tipus de consulta externa 2019 
Pacients Visites realitzades Dies1 

Total 13.681 63.915 76 
Al·lergologia 397 1.153 64 

Cardiologia 311 1.856 50 

Dermatologia 2.101 6.331 76 

Aparell Digestiu 658 2.575 85 

Neurologia 789 1.951 78 

Cirurgia General 568 4.720 84 

Oftalmologia 2.116 7.737 66 

Otorrinolaringologia 610 4.315 74 

Urologia 381 2.167 29 

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 2.484 9.975 76 

Ginecologia 409 2.498 55 

Resta especialitats 2.857 18.637 91 

1 Dies d’espera dels pacients pendents de visita 

Reclamacions 
Expedients1 de reclamacions per línia de servei 2019 
Total 1.907 100,0% 
CatSalut 168 8,8% 

Atenció primària 372 19,5% 

Atenció hospitalària 1.321 69,3% 

Atenció sociosanitària 24 1,3% 

Atenció en salut mental 22 1,2% 

1 Els expedients de reclamacions poden incloure més d’un motiu. Total motius: 1.948 
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Reclamacions per grans grups de motius1 2019 
Total 1.948 100,0% 
Assistencial 327 16,8% 

Tracte 84 4,3% 

Informació 24 1,2% 

Organització i tràmits1 1.434 73,6% 

Hoteleria/habitabilitat/confort 47 2,4% 

Documentació 32 1,6% 

1 Els expedients de reclamacions poden incloure més d’un motiu. Total expedients: 1.907 

El 79,7% de les reclamacions resoltes han tingut resposta 
abans dels 15 dies. 

10 Principals motius de reclamació, 2019 
Motiu de la reclamació Línia Nombre % sobre 
 assistencial motius el total 
Demora excessiva per llista d'espera per consulta/cita prèvia  AH 321 16,5 

Agendes de programació tancades AH 257 13,2 

Deficiències de trasllat extern (transport) programat Catsalut 149 7,6 

Demora excessiva per llista d'espera per intervenció quirúrgica AH 145 7,4 

Demora excessiva per llista d'espera per a atenció a urgències  AH 111 5,7 

Demora excessiva per llista d'espera per a prova complementària  AH 75 3,9 

Insatisfacció d'assistència  AH 54 2,8 

Altres d'assistencial AH 50 2,6 

Insatisfacció d'assistència AP 43 2,2 

Desacord amb el canvi o assignació de metge AP 43 2,2 

Satisfacció  
Resultats dels estudis del PLAENSA©, 2019 
 Regió Catalunya  
Estudi Satisfacció Fidelitat Satisfacció Fidelitat  
Atenció sociosanitària amb internament  - - 8,36 91,8% 
Hospital de la Santa Creu 8,54 86,2% 

Hospital Comarcal d’Amposta 8,83           100,0% 

Atenció urgent hospitalària   7,45 78,0% 
Clínica Terres de l’Ebre 8,02 86,4% 

Hospital Comarcal d’Amposta 6,59 61,5% 

Hospital Comarcal Móra d’Ebre 7,45 77,5% 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 7,10 72,5% 

Embaràs, part i puerperi   8,39 86,2% 
Hospital Comarcal Móra d’Ebre 8,24 90,5% 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 8,20 87,5% 

Rehabilitació ambulatòria   7,87 83,2% 
Hospital Comarcal d’Amposta 8,16 87,5% 

Hospital Comarcal Móra d’Ebre 7,54 79,5% 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 8,35 92,5% 

CAP Baix Ebre 7,94 86,3% 
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Segona Opinió mèdica 
Situació de les sol·licituds rebudes, 2019 
Total de sol·licituds 118 
Estimada i aprovada 71 

Denegada 44 

Desestimada 3 

El nombre de sol·licituds rebudes enguany s’ha incrementat 
el 35,6 % respecte a l’any anterior 

Sol·licituds rebudes per especialitats mèdiques, 2019 
Total de sol·licituds 118 100% 
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 30 25,4% 

Oncologia Mèdica 22 18,6% 

Neurologia 10 8,5% 

Oftalmologia 9 7,6% 

Reumatologia 7 5,9% 

Cardiologia 5 4,2% 

Resta (18 altres especialitats) 35 29,7% 
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Línies d’atenció assistencial 
Atenció primària 
Recursos 
L'atenció primària és el primer nivell d'accés del ciutadà a l'assistència sanitària. S'articula 
partir de les àrees bàsiques de salut (ABS). En cada ABS hi ha un conjunt de professionals 
sanitaris i no sanitaris que conformen l’equip d'atenció primària (EAP). Cada ABS compta com 
a mínim amb un centre d'atenció primària (CAP). En localitats petites on no hi ha CAP, 
l'atenció primària s'ofereix des dels consultoris locals. 

1 En alguns CAP hi ha punt d'atenció continuada (PAC) on s’ofereix assistència fora de l'horari de visites programades. 
2 En els centres d'urgències d'atenció primària (CUAP) s’atenen les urgències de baixa i mitjana complexitat  
3 Cada ABS té una unitat d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) de referència. 

EAP i centres d’atenció primària 2019 

Terres de l’Ebre 
 11 EAP
 21 CAP
 49 Consultoris
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Activitat 

Visites realitzades 2019 
Pacients 162.995 

Visites 1.505.332 

 Atenció al centre de salut 1.238.331 

 Atenció domiciliària 68.251 

 Atenció telefònica 47.278 

 Atenció a través de les TIC 151.472 

 

Les visites mitjançant les TIC s’han incrementat el 171% 
respecte a l’any anterior 

 

Visites per pacient 

 
 
 
Derivacions a l’especialista 2019 
Pacients amb derivació 47.556 

% de pacients derivats 29,2% 

Visites amb derivació 67.598 

% de visites amb derivació 4,5% 

Principals especialitats derivades1  

 Oftalmologia  17,8% 

 Dermatologia  15,8% 

 Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia  13,8% 

Dades sobre el total de visites finançades pel CatSalut 
1 Percentatge de pacients sobre el total 
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Al juny de 2019 s’ha incorporat una treballadora social a 
l’atenció primària de les Terres de l’Ebre. 

Distribució de visites per tipus de professional 2019 

Metge/ssa de 
família

775.087
56,9%

Pediatre/a
101.403

6,7%

Odontòleg/oga
31.216
2,1%

Infermer/a
508.450
34,4%

Treballador/a 
social

300
0,0%

 
 

El 64,4% dels motius de visita de la població en edat 
pediàtrica s’agrupa en 10 categories diagnòstiques 

 

Principals motius de consulta dels menors de 15 anys per categoria CCS 2019 
Categoria diagnòstica CCS1 Motius de visita2 Pacients3 Edat mitjana4  

Examen/avaluació mèdica 41.691 14.110 4,4 

Altres 19.184 10.136 4,9 

Altres infeccions respiratòries de vies altes 17.431 8.929 5,3 

Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses 15.924 9.913 5,3 

Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi 4.690 1.929 4,2 

Bronquitis aguda 4.607 1.849 3,2 

Amigdalitis aguda i crònica 4.337 2.639 7,2 

Reaccions al·lèrgiques 4.195 2.822 5,4 

Altres lesions i afeccions degudes a causes externes 4.179 2.577 8,1 

Asma 4.144 1.160 7,7 

1 Clinical Classification Software, de l'Agency for Healthcare Research and Quality que agrupa els codis de la CIM-9-MC 
en 285 categories de diagnòstics.  
2 Una visita pot tenir més d’un motiu. Visites finançades pel CatSalut. 
3 Un mateix pacient pot estar inclòs en més d'un grup o categoria. 
4 Edat mitjana en anys. 

Font: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de l'atenció primària (CMBD-AP). 
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El 41,9% dels motius de visita de la població en edat adulta 
s’agrupa en 10 categories diagnòstiques 

 
 

Principals motius de consulta dels majors de 14 anys per categoria CCS 2019 
Categoria diagnòstica CCS1 Visites2 Pacients3 Edat mitjana4 

Hipertensió essencial 193.347 34.623 74,0  

Altres trastorns nutricionals, endocrins i metabòlics 151.693 35.478 69,5  

Diabetis mellitus sense menció de complicacions 118.462 17.680 71,2  

Arrítmies cardíaques 70.926 7.097 79,0 

Altres  55.609 22.898 70,2  

Examen/avaluació mèdica 55.329 32.634 51,1 
Espondilosi, trastorns del disc intervertebral i altres  
trastorns d'esquena 53.977 19.943 56,1 

Altres malalties del teixit connectiu 52.264 19.272 61,8 

Altres cures  52.255 4.512 78,0 

Hiperlipidèmia  51.332 13.636 70,1 

1 Clinical Classification Software, de l'Agency for Healthcare Research and Quality que agrupa els codis de la CIM-9-MC 
en 285 categories de diagnòstics.  
2 Una visita pot tenir més d’un motiu. Visites finançades pel CatSalut. 
3 Un mateix pacient pot estar inclòs en més d'un grup o categoria. 
4 Edat mitjana en anys. 

Font: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de l'atenció primària (CMBD-AP). 
 

Utilització dels serveis d'atenció primària 2019 

1 Pacients residents a les Terres de l’Ebre atesos en centres de tot Catalunya. Total pacients=148.417 

Font: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de l'atenció primària (CMBD-AP) i RCA 

Terres de l’Ebre1 
o Taxa bruta de visites: 847,7 
o % de pacients atesos:  84,1  

Catalunya 
o Taxa bruta de visites: 657,0 
o % de pacients atesos:  79,2  
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Atenció hospitalària 
Recursos 
En l'àmbit de l'atenció hospitalària especialitzada, la xarxa de proveïdors està constituïda pels 
centres hospitalaris d'internament d'aguts integrats en el sistema sanitari integral d'utilització 
pública de Catalunya1. Aquesta xarxa està ordenada en diferents nivells d'estructura, que 
garanteixen un poder resolutiu diferencial i permeten el trasllat de pacients quan la patologia 
així ho requereix. Es garanteix una assistència bàsica molt a prop de l'entorn de l'usuari i una 
derivació a dispositius més complexos quan el pacient ho necessita.  

Els hospitals, a banda de l'internament dels malalts aguts, poden oferir els serveis següents: 

Consultes externes: serveis de consultes de totes o algunes de les especialitats de medicina 
interna, cirurgia general i aparell digestiu, traumatologia i cirurgia ortopèdica, obstetrícia i 
ginecologia, pediatria i cirurgia pediàtrica, psiquiatria i altres serveis (anestèsia, 
radioteràpia, drogodependències, etc.).  

Urgències: poden ser serveis generals o especialitzats. 

Hospitalització de dia: el centre presta atenció mèdica o infermera en un mateix dia per a 
l'aplicació de determinats procediments diagnòstics o terapèutics reiterats. 

Cirurgia menor ambulatòria: engloba tots aquells procediments quirúrgics de baixa 
complexitat que es realitzen sense anestèsia o amb anestèsia local i en els quals no es preveu 
la necessitat de reanimació ni d'observació postquirúrgica. 

 

  

                                                        
1 Segons el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya 
(SISCAT) i ordres SLT/346/2011, de 30 de novembre, SLT/222/2012, de 17 de juliol, SLT/028/2013, de 12 de febrer, 
SLT/080/2014, de 12 de març, SLT/214/2014, de 4 de juliol, SLT/313/2014, de 13 d'octubre, i SLT/233/2016 
d'actualització de l'annex on consta la relació dels centres del SISCAT. 
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Centres, llits i serveis de la xarxa hospitalària d'internament d'aguts 2019 
Centres 4 
Hospitals complementaris1 1 

Hospitals generals bàsics2 2 

Hospitals de referència3 1 

Llits convencionals estables 309 
Clínica Terres de l'Ebre 40 

Hospital Comarcal d'Amposta 43 

Hospital Comarcal Móra d’Ebre 48 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 178 

Consultes externes 4 
Serveis d'urgències 4 
Hospitals de dia 3 
Serveis de cirurgia menor ambulatòria 4 

1 Centre d’internament l’activitat del qual li ve derivada d’un altre centre de la xarxa de centres d'internament del 
SISCAT, ja sigui bàsic, de referència o d’alta complexitat. 
2 Centre d’internament de proximitat que respon als requeriments habituals de la població i que resol els problemes 
de salut més freqüents susceptibles de millora i curació. 
3 Centre d’internament destinat a resoldre la quasi totalitat dels problemes de salut susceptibles de millora i curació, 
llevat dels que requereixen recursos tecnològics d'alt nivell o una pràctica altament especialitzada. 

A més dels 4 hospitals del SISCAT la Regió compta amb la 
Unitat de Radioteràpia de les Terres de l’Ebre 
descentralitzada de l’Hospital Sant Joan de Reus. 

Activitat  
El concepte contacte s'utilitza per designar cada vegada que un malalt accedeix a un hospital 
general d'aguts per rebre qualsevol tipus d'assistència. S’hi inclou tant l’hospitalització 
convencional, com la cirurgia major ambulatòria i l’hospitalització domiciliària. 

Del total de contactes de 19.271 contactes finançats pel 
CatSalut el 79% són d'hospitalització convencional, el 20,3% 
de cirurgia major ambulatòria i el 0,7% d’hospitalització 
domiciliària. 

Contactes d'hospitalització per centre i tipus d’alta 2019 
 Mèdica  Obstètrica  Quirúrgica Total 
Total contactes  7.091 1.310 9.268 17.669 
Clínica Terres de l'Ebre  17 2 1.082 1.101 

Hospital Comarcal d'Amposta 527 4 1.642 2.173 

Hospital Comarcal Móra d'Ebre 1.059 111 1.510 2.680 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 5.488 1.193 5.034 11.715 

Font: Registre del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) dels hospitals d'aguts. 

Contactes finançats pel CatSalut 
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Contactes d'hospitalització d'aguts per agrupació GRD1 dels 15 primers diagnòstics 
principals 2019 
 Tipus  Nombre  % sobre 

 de procediment de contactes el total 
Procediments d'òrbita i ull Quirúrgic 2.299 13,01% 

Part Mèdic747 4,23% 
Procediments sobre genoll i part inferior  
de la cama excepte peu Quirúrgic 448 2,54% 

Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical Quirúrgic 440 2,49% 

Insuficiència cardíaca Mèdic 434 2,46% 

Substitució de l’articulació del genoll Quirúrgic 384 2,17% 

Altra pneumònia Mèdic 328 1,86% 

Altres procediments sobre orella, nas, boca i coll Quirúrgic 302 1,71% 

Infeccions de ronyó i tracte urinari Mèdic 293 1,66% 

Altres procediments del sistema nerviós i relacionats Quirúrgic 270 1,53% 

Malaltia pulmonar obstructiva crònica Mèdic 257 1,45% 

Procediments sobre espatlla/colze/avantbraç excepte substitució Quirúrgic 257 1,45% 

Cesària Quirúrgic 257 1,45% 
Procediments sobre úter i annex per procés no maligne, excepte  
leiomioma Quirúrgic 248 1,40% 

Colecistectomia Quirúrgic 247 1,40% 

Font: Registre del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) dels hospitals d'aguts. 
1 Grups relacionats amb el diagnòstic (APR-GRD) més freqüents (segons la 35 versió All Patients Redefined). 

El 82,8% dels contactes dels usuaris de les Terres de l’Ebre 
s’han produït en hospitals de la mateixa Regió; el 9,2% en 
centres del Camp de Tarragona i el 7,8% en centres de 
Barcelona.  

Estada mitjana i taxa d'hospitalització 2019 

1 Estada mitjana (dies), per regió sanitària de l'hospital. 
2 Taxa d'hospitalització per 1.000 habitants per regió sanitària de residència.  

Font: Registre del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) dels hospitals d'aguts. 

Terres de l’Ebre 
 Estada mitjana1: 3,3  
 Taxa d’hospitalització2: 114,9 

 

Catalunya 
 Estada mitjana1: 4,4 
 Taxa d’hospitalització2: 107,9 
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Qualitat i eficiència hospitalària 2019 
Ingressos urgents  48,5% 

Hospitalitzacions evitables 5,5% 

Cesàries 24,6% 

Mortalitat hospitalària 3,3% 

Font: SIIS. Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d'aguts (CMBD-HA). 

Altra activitat hospitalària 2019 
Visites de consultes externes1 236.874 
Primeres visites 112.742 

Visites successives 124.132 
Cirurgia menor ambulatòria2 8.204 
Hospital de dia2 21.578 

1Font: Conjunt mínim bàsic de dades d'atenció especialitzada ambulatòria (CM BD-AEA). 
2Font: SIIS. Facturació de serveis (data de tancament: 16/7/20).  

El 40% del total de primeres visites a consultes externes es 
concentren en tres especialitats: cirurgia ortopèdica i 
traumatologia (15,9%) i dermatologia (9,5%) 

Activitat de la Unitat de Radioteràpia 2019 i 2018 
2019 2018 

Accelerador lineal 
Pacients 246 278 

Sessions 4.849 5.918 

Equip ortovoltatge 
Pacients 22 30 

Sessions 233 274 
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Atenció sociosanitària 
Recursos 

 
 
Centres amb internament 

Aquests centres disposen de diferents unitats: 

• Unitat de llarga estada: té com a funció el tractament rehabilitador, de cures de 
manteniment, de profilaxi de complicacions, com també de suport per a persones grans amb 
malalties cròniques de llarga evolució que han generat incapacitats funcionals de major o 
menor grau, a fi d'aconseguir la màxima autonomia que permeti la situació de la persona 
malalta. 

• Unitat de mitjana estada: 

- Convalescència: té com a objectiu restablir aquelles funcions o activitats que hagin estat 
afectades, parcialment o totalment, per diferents patologies. Es tracta de persones grans 
amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés 
quirúrgic, traumatològic o mèdic, prèviament tractat en una fase aguda. 

- Cures pal·liatives: té com a funció oferir tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb  
malalties inguaribles en fase terminal. El control de símptomes i el suport emocional al malalt 
i a la seva família són els objectius de la unitat. 

- Polivalent: s'hi atenen indistintament pacients tributaris de cures pal·liatives i pacients amb 
perfil convalescent. 

- Unitat d'atenció a subaguts. S’hi presta atenció integral a persones amb una malaltia 
crònica coneguda i evolucionada que, a causa d'una reagudització o empitjorament del seu 
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estat de salut, s'ha de tractar en una unitat d'hospitalització amb internament i que necessita 
una intensitat de recursos intermedis per evitar l'ingrés en hospitalització d'aguts. L'objectiu 
d'aquesta atenció és l'estabilització clínica i la rehabilitació integral. 

Centres sense internament (hospitals de dia) 

Són dispositius assistencials en règim diürn on es presta un servei d'assistència 
interdisciplinària, predominantment sanitària, on el pacient amb malalties i incapacitats 
físiques o psíquiques acudeix durant el dia per rebre tractament integral, i torna després al 
seu domicili. El tractament comprèn des de les cures d'infermeria i administració de 
medicació i la reeducació motriu pròpia de la fisioteràpia, fins a les diverses modalitats de 
treball intel·lectual i corporal: teràpia ocupacional, psicoestimulació, orientació a la realitat i 
teràpia recreativa. La seva utilització pot ser posterior a l'alta d'un centre sociosanitari, per 
exemple per perllongar el tractament subministrat en una unitat de convalescència, per 
evitar l'ingrés prematur en un centre sociosanitari, per a l'ajust i el control farmacològic, o 
per a l'avaluació del pacient geriàtric, entre d'altres. 

Equips de suport 

Programes d'atenció domiciliària-equips de suport (PADES): tenen com a objectiu influir en 
la qualitat assistencial dels pacients que s'han d'atendre a domicili, oferir atenció 
especialitzada en el si de la comunitat, ser un element de suport per als professionals de 
l'atenció primària i de les unitats bàsiques d'assistència social, i servir de connexió entre els 
diferents recursos assistencials. Estan constituïts com a mínim per un metge, dues o tres 
infermeres i un treballador social. Presten atenció directa especialitzada al domicili dels 
pacients, a petició dels professionals de l'atenció primària sanitària i social i de comú acord 
amb ells. 

Equips de valoració i suport als hospitals d'aguts–unitats funcionals interdisciplinàries 
sociosanitàries (UFISS): són unitats de valoració de pacients ingressats en hospitals d'aguts o 
en hospitals psiquiàtrics i també de pacients adreçats des de l'atenció primària de salut en el 
cas d'una tipologia determinada. Segons la tipologia de pacients que atenen, hi ha UFISS 
geriàtriques, de cures pal·liatives, mixtes i de trastorns cognitius.  

Equips d'avaluació integral ambulatòria (EAIA): atenen pacients en règim de consulta 
ambulatòria especialitzada, procedents de la xarxa d'atenció primària per a orientació 
diagnòstica, ajust del tractament i derivació al recurs assistencial més adient. Hi ha equips 
d'avaluació integral ambulatòria per a diferents especialitats: geriatria, cures pal·liatives i 
per atendre pacients amb trastorns cognitius. El desplegament d'aquests equips serveix per 
donar resposta al gran nombre de trastorns cognitius, síndromes geriàtriques i malalties en 
fase terminal que arriben a la xarxa d'atenció primària, a causa del creixent envelliment de la 
població. D’aquesta manera es fa més accessible la tasca ambulatòria de la xarxa 
sociosanitària. 
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Recursos d’atenció sociosanitària 2019 

1 Nombre d'episodis 

Activitat 
Activitat de la xarxa sociosanitària 2019 

Episodis assistencials1 Mitjana d’edat Altes Estada mitjana2 Estada mediana2 
Llarga estada 383 81,5 264 74,7 47,5 

Convalescència 917 81,5 729 44,2 27,0 

Cures pal·liatives 188 78,7 188 27,4 7,5 

Subaguts 937 85,5 937 12,7 11,0 

Hospital de dia 313 74,2 126 247,6 122,0 

PADES 733 82,8 525 86,9 30,0 

UFISS Geriàtrica 811 80,6 811 0,1 0,0 

1 Nombre d'episodis assistencials finançats pel CatSalut, entenent els pacients reingressats com a un nou episodi. 
2 Dades corresponents als episodis donats d'alta. 

Font: Conjunt mínim bàsic de dades de recursos sociosanitaris (CMBD-SS)

Terres de l’Ebre 
 Centres d’internament: 3
 Llits: 225
 Hospitals de dia: 3
 UFISS: 1 (geriàtrica)
 PADES: 4
 EAIA: 3
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Diagnòstics més freqüents dels episodis de llarga estada per categoria CCS 2019 
Categoria diagnòstica CCS1 Episodis % Episodis Estada mediana (dies) 
Admissió administrativa/social 135 35,2% 31,0 

Malaltia cerebrovascular aguda 29 7,6% 152,8 

Fractura d'extremitat inferior 23 6,0% 99,3 

Altres malalties del teixit connectiu 19 5,0% 100,5 

Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics 19 5,0% 46,8 

Úlcera crònica de la pell 14 3,7% 185,5 

Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva 8 2,1% 60,0 

Altres fractures 8 2,1% 23,0 

Fractura de coll de fèmur (maluc) 7 1,8% 62,5 

Neoplàsia maligna de còlon 5 1,3% 17,0 

Diagnòstics més freqüents dels episodis de convalescència per categoria CCS 2019 
Categoria diagnòstica CCS1 Episodis % Episodis Estada mediana (dies) 
Altres cures 86 9,4% 26,0 

Altres malalties del teixit connectiu 81 8,8% 22,0 

Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics 76 8,3% 27,0 

Malaltia cerebrovascular aguda 75 8,2% 35,5 

Fractura de coll de fèmur (maluc) 67 7,3% 44,0 

Fractura d'extremitat inferior 44 4,8% 49,0 
Altres malalties cerebrovasculars  
i malalties cerebrovasculars mal definides 35 3,8% 49,5 

Artrosi i trastorns relacionats 34 3,7% 23,0 

Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva 32 3,5% 21,5 

Altres fractures 28 3,1% 44,0 

Diagnòstics més freqüents dels episodis de cures pal·liatives per categoria CCS 
2019 
Categoria diagnòstica CCS1 Episodis % Episodis Estada mediana (dies) 
Neoplàsies 
Neoplàsia maligna de bronquis i pulmó 22 11,7% 18,0 

Neoplàsia maligna de pàncrees 14 7,4% 12,0 

Neoplàsia maligna de còlon 11 5,9% 13,0 

Neoplàsia maligna de mama 10 5,3% 10,0 

Altres agrupacions no neoplàstiques 
Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics 3 1,6% 2,0 

Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva 2 1,1% 11,5 

Malaltia cerebrovascular aguda 2 1,1% 1,5 
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Diagnòstics més freqüents dels episodis de subaguts per categoria CCS 2019 
Categoria diagnòstica CCS1 Episodis % Episodis Estada mediana (dies)  

Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva 157 16,8% 12,5 

Altres malalties respiratòries de vies baixes 102 10,9% 9,0 

Pneumònia (excloent-ne la tuberculosa o per MTS) 100 10,7% 13,0 

Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi 82 8,8% 10,0 

Infeccions de vies urinàries 79 8,4% 13,0 

Pneumònia per aspiració d'aliments o vòmits 43 4,6% 13,0 

Fallida, insuficiència o aturada respiratòria (adults) 35 3,7% 4,0 

Altres infeccions respiratòries de vies altes 32 3,4% 12,0 

Bronquitis aguda 26 2,8% 9,5 

Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics 26 2,8% 12,0 

Diagnòstics més freqüents dels episodis d’hospital de dia per categoria CCS 2019 
Categoria diagnòstica CCS1 Episodis % Episodis Estada mediana (dies)  

Altres  113 36,1% 28,0 

Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics 52 16,6% 210,0 

Altres trastorns del sistema nerviós 28 8,9% 84,0 

Malaltia de Parkinson 23 7,3% 205,0 

Codis residuals, no classificats 18 5,8% 748,0 

Malaltia cerebrovascular aguda 15 4,8% 77,0 

Trastorns de l'estat d'ànim 12 3,8% 177,5 

Altres malalties del teixit connectiu 6 1,9% 316,0 

Esclerosi múltiple 5 1,6% 143,0 

Artrosi i trastorns relacionats 4 1,3% 29,0 

Fractura d'extremitat inferior 4 1,3% 92,5 

Diagnòstics més freqüents dels episodis de les UFISS de geriatria per categoria 
CCS 2019 
Categoria diagnòstica CCS1 Episodis % Episodis  
Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva 85 10,5% 

Malaltia cerebrovascular aguda 77 9,5% 

Pneumònia (excloent-ne la tuberculosa o per MTS) 56 6,9% 

Fractura d'extremitat inferior 49 6,0% 

Infeccions de vies urinàries 42 5,2% 

Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi 29 3,6% 

Altres infeccions respiratòries de vies altes 24 3,0% 

Neoplàsia maligna de bronquis i pulmó 22 2,7% 

Altres malalties respiratòries de vies baixes 22 2,7% 

Fallida, insuficiència o aturada respiratòria (adults) 16 2,0% 

Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics 16 2,0% 
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Diagnòstics més freqüents dels episodis dels PADES per categoria CCS 2019 
Categoria diagnòstica CCS1 Episodis % Episodis Estada mediana (dies) 
Neoplàsies 
Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics 139 19,0% 55,0 

Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva 65 8,9% 34,0 

Neoplàsia maligna de bronquis i pulmó 36 4,9% 24,0 

Altres 13 1,8% 17,0 

Altres agrupacions no neoplàsiques 
Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics 139 19,0% 55,0 

Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva 65 8,9% 34,0 

Neoplàsia maligna de bronquis i pulmó 36 4,9% 24,0 

Altres 13 1,8% 17,0 

El 98,2% dels episodis dels residents a les Terres de l’Ebre 
s’han produït en els recursos de la mateixa Regió Sanitària 

Taxa d'utilització1 de recursos sociosanitaris 2019 

1 Taxa d'utilització per 1.000 habitants dels residents a la Regió Sanitària en el total de recursos sociosanitaris de 
Catalunya.  

Font: Registre del conjunt mínim bàsic de dades sociosanitaris (CMBD-SS). 

Terres de l’Ebre 
 Llarga estada 2,0 
 Convalescència 4,2 
 Cures pal·liatives 1,3 
 PADES 3,6 
 Hospital de dia 1,7 

Catalunya 
 Llarga estada 2,2 
 Convalescència 3,7 
 Cures pal·liatives 1,6 
 PADES 1,9 
 Hospital de dia 1,0 
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Atenció a la salut mental 
Recursos 

Hospitals monogràfics: presten els serveis d'internament, juntament amb el serveis de 
psiquiatria dels hospitals generals. Aquests recursos disposen d'unitats diferenciades: 

• Unitats d'aguts, per atendre pacients amb trastorns mentals en fase aguda.

• Unitats de subaguts, per a l'atenció a pacients subaguts.

• Unitats de mitjana i llarga estada, per a l'atenció a pacients crònics.

Centres de salut mental: presten serveis d'atenció ambulatòria especialitzada en salut 
mental (visites i consultes) i de suport a l'atenció primària. Es classifiquen en centres 
infantojuvenils (CSMIJ), fins als 18 anys, i centres per a adults (CSM). Per assegurar 
l'accessibilitat de tota la població a aquests serveis, alguns centres despleguen consultes 
perifèriques mitjançant el desplaçament dels seus professionals en zones de molta dispersió 
geogràfica, baixa densitat de població o zones de difícil accés. 

En tots els casos aquests dispositius estan formats per un equip multidisciplinari integrat 
bàsicament per psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal d'infermeria. 

Hospitals de dia: presten serveis d'hospitalització parcial per a la rehabilitació del pacient 
sense necessitat d'internament, com per exemple tractaments farmacològics, 
psicoterapèutics i de rehabilitació, per aconseguir el màxim nivell de reinserció familiar, 
social i laboral de les persones que pateixen trastorns mentals. 

Serveis de rehabilitació comunitària: presten serveis de rehabilitació per a persones amb 
trastorn mental greu que no presenten descompensacions agudes en un espai terapèutic de 
caire comunitari per assolir un cert grau d'autonomia i estabilitat mentre continuen 
integrades en el seu medi sociofamiliar. 

A més d’aquests recursos, a la Regió el Servei d’Urgències Psiquiàtriques de la Unitat 
Polivalent de Salut Mental dona resposta a la demanda urgent d’atenció psiquiàtrica durant 
les 24 hores del dia. S’hi fa una primera aproximació diagnòstica pluridimensional, s’inicia un 
tractament de crisi i es deriva al servei més adequat. 
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Recursos en atenció a la salut mental 2019 

 
 
 

 

Noves actuacions 2019 
 

Des del mes de juny de 2019 està en funcionament la Unitat 
Funcional CAS-CSMIJ de les Terres de l’Ebre.  

Aquesta Unitat presta atenció a adolescents amb trastorns per ús de substàncies addictives i 
patologia dual, i està formada per professionals de les consultes ambulatòries de salut mental 
infantojuvenils (CSMIJ) i del Centre d’Atenció a les Drogodependènies (CAS). 

Els objectius generals de la nova Unitat són: 

• Afavorir l’atenció precoç als adolescents amb problemes de consum de substàncies 
addictives. 

•  Millorar el pronòstic i l’evolució dels pacients i evitar l’aparició de més patologia addictiva 
o mental. 

•  Incrementar la consciència de risc i les conductes saludables entre els adolescents. 

•  Disminuir el patiment individual, familiar i social generat per aquesta problemàtica. 

•  Promoure el treball integrat entre els professionals sanitaris dels diferents serveis i nivells 
assistencials. 

•  Elaborar estratègies de prevenció dels trastorns mentals, les addiccions i altres conductes 
de risc relacionades amb el consum de drogues, adreçades a la població adolescent. 

•  Impulsar l’organització funcional integrada de les xarxes i els serveis d’atenció de salut 
mental i addiccions.  

Terres de l’Ebre 
 Hospitals monogràfics: 1 (Unitat Polivalent de Salut Mental) 
 Llits: 41 
 Servei d’urgències psiquiàtriques: 1 
 Consultes ambulatòries: 

o CSMA: 3 
o CSMIJ: 2 consultes i 1 consulta perifèrica 

 Hospitals de dia:  
o Aduls: 1 
o Infantojuvenil: 1 

 Serveis de rehabilitació comunitària: 2 
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Activitat 
Contactes psiquiàtrics hospitalaris 2019 
Total  322 
Hospitals psiquiàtrics 283 

Hospitals generals 39 

Font: CMBD-SM 

Distribució dels contactes segons categories diagnòstiques1 2019 
Total 322 100,0% 
Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics 112 34,8% 

Trastorns de l'estat d'ànim 93 28,9% 

Trastorns de la personalitat 23 7,1% 

Trastorns relacionats amb altres drogues 22 6,8% 

Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics 20 6,2% 

Miscel·lània de trastorns mentals 13 4,0% 

Trastorns d'ansietat 10 3,1% 

Trastorns relacionats amb l'alcohol 9 2,8% 

Trastorns del control dels impulsos 7 2,2% 

Trastorns d'adaptació 6 1,9% 

Trastorns habitualment diagnosticats en la lactància, infància o adolescència 5 1,6% 

Trastorns per dèficit d'atenció, de la conducta i per comportament perjudicial 1 0,3% 

Retards del desenvolupament 1 0,3% 

1Agrupació CCS (Clinical Classifications Software, de l’Agency for Healthcare Research and Quality) del diagnòstic 
principal. 

Font: CMBD-SM  
 

Activitat del Servei d’Urgències 2019 
Urgències ateses 1.074 

Pacients ingressats a la unitat d’aguts 24,2% 

Pacients derivats a les consultes de salut mental 38,0% 

Font: Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre 

Distribució de pacients atesos al Servei d’Urgències segons les principals 
categories diagnòstiques 2019 
 Pacients Percentatge 
Trastorns d’ansietat 212 20,6% 

Trastorns afectius 204 19,8% 

Psicosi 162 15,7% 

Reacció d’adaptació 128 12,4% 

Trastorns mentals provocat per l’alcohol 89 8,6% 

Trastorns de personalitat 82 8,0% 

Classificació internacional de malalties, 9a revisió. 

Font: Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre 
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Taxes d’atenció psiquiàtrica a les consultes ambulatòries 2019 

 

Taxa: Activitat assistencial (visites o contactes psiquiàtrics) per cada 1.000 assegurats del CatSalut 

Activitat a les consultes ambulatòries de salut mental 2019 
 Infantojuvenil Adults 
Pacients 1.362 3.322 

Edat mitjana (anys) 12,0 50,8 

Primeres visites 797 1.411 

Visites de seguiment 14.120 41.707 

Font: CMBD-SM 

Distribució de pacients atesos a les CSMIJ segons agrupació de les principals 
categories diagnòstiques1 2019 
 Pacients  % sobre 
  el total 
Trastorns per dèficit d'atenció, de la conducta i per comportament perjudicial 389 28,6% 

Retards del desenvolupament 347 25,5% 

Trastorns habitualment diagnosticats en la lactància, infància o adolescència 275 20,2% 

Trastorns d'ansietat 96 7,0% 

Cribratge i antecedents personals de codis de trastorn mental o abús de drogues 79 5,8% 

Trastorns d'adaptació 74 5,4% 

Trastorns de l'estat d'ànim 52 3,8% 

1Agrupació CCS (Clinical Classifications Software, de l’Agency for Healthcare Research and Quality) del diagnòstic 
principal. 

Font: CMBD-SM 
 

  

Terres de l’Ebre 
 Taxa de pacients atesos en CSMA: 23,4 
 Taxa de pacients atesos en CSMIJ: 46,7 

Catalunya 
 Taxa de pacients atesos en CSMA: 27,9 
 Taxa de pacients atesos en CSMIJ: 48,0 
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Distribució de pacients atesos a les CSMA segons l’agrupació de les principals 
categories diagnòstiques1 2019 
 Pacients  % sobre el total 
Trastorns de l'estat d'ànim 1.237 37,2% 

Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics 683 20,6% 

Trastorns d'ansietat 511 15,4% 

Trastorns d'adaptació 388 11,7% 

Trastorns de la personalitat 251 7,6% 

Miscel·lània de trastorns mentals 75 2,3% 

1Agrupació CCS (Clinical Classifications Software,  de l’Agency for Healthcare Research and Quality) del diagnòstic 
principal. 

Font: CMBD-SM 

 
Activitat dels hospitals de dia 2019 
 Adults Infantojuvenil 
Casos 43 45 

Altes 39 45 

Estades 3.753 4.677 

Estada mitjana 96,2 106,3 

Font: Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre 
 

Activitat dels serveis de rehabilitació comunitària 2019 

 SRC Tortosa SRC Amposta 
Casos nous 16 16 

Casos diferents tractats 34 39 

Altes 21 25 

Font: Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre 
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Atenció continuada i urgent 
Recursos 
A la Regió hi ha 3 tipus de recursos per a atendre l’atenció continuada i urgent:  

Punts d'atenció continuada (PAC): els dispositius d'atenció primària continuada atenen 
urgències de baixa complexitat en alguns centres d'atenció primària que funcionen fora del 
seu horari habitual de manera que s’hi dóna atenció 24 hores. L’atenció la presten els 
mateixos EAP dels centres. 

A la Regió Sanitària Terres de l’Ebre també hi ha altres CAP 
que tot i no tenir atenció 24 hores amplien els horaris de 
funcionament habituals: CAP El Perelló,  CAP Xerta i CAP 
Móra la Nova.  

Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM): l'atenció pot ser sense mobilització de recursos 
(telefònica) o amb mobilització de recursos, quan els professionals es desplacen, amb 
transport sanitari especialitzat o sense.  

Serveis d'urgències hospitalaris: dispositius amb capacitat per a resoldre urgències d'elevada 
complexitat ubicats en els hospitals integrats en el sistema sanitari integral d'utilització 
pública de Catalunya (SISCAT).  

Recursos d’atenció continuada i urgències 2019 
Punts d’atenció continuada 24 h1 12 
PAC Alcanar 

PAC Deltebre 

PAC El Temple 

PAC Flix 

PAC Gandesa 

PAC Horta de Sant Joan 

PAC L'Ametlla de Mar 

PAC L’Aldea 

PAC La Sénia 

PAC Sant Carles de la Ràpita 

PAC Santa Bàrbara 

PAC Ulldecona 

Urgències hospitalàries 4 
Hospital Comarcal Móra d'Ebre 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta  

Clínica Terres de l'Ebre 

Hospital Comarcal d'Amposta 

Dispositius SEM 26 
Unitats de suport vital bàsic2 20 

Unitats de suport vital avançat 4 

Vehicle d’intervenció ràpida 1 
1 Els equips d’atenció continuada dels EAP Amposta i Móra la Nova- Móra  
d’Ebre es desplacen als respectius hospitals comarcals per donar atenció  
en horari nocturn i dies festius. 

2 Hi ha 18 unitats en funcionament tot l’any (13 de 24h i 5 de 12 h);  i 2 com  
a reforç d’estiu. 
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Activitat 
Contactes d’urgències per tipus de recurs 2019 
Total contactes 229.671 100,0% 
Punts d’atenció continuada1  129.408 56,3% 
Hospitals2 100.263 43,7% 
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 43.239 18,8% 

Hospital Comarcal Móra d'Ebre 15.856 6,9% 

Clínica Terres de l'Ebre 9.576 4,2% 

Hospital Comarcal d'Amposta 31.592 13,8% 

1 Font: Gerència Territorial de l’ICS. Direcció d’Atenció Primària 
2 Font: SIIS. Registre del conjunt mínim bàsic de dades d'urgències (CMBD-UR). 

El 9,3% de les urgències hospitalàries han generat un ingrés 
al mateix centre. 

Urgències hospitalàries per nivell de triatge 2019 
Total 100.263 100,0% 
Risc vital immediat 103 0,10% 

Risc vital previsible 4.203 4,19% 

Risc vital potencial 40.396 40,29% 

Sense risc vital 44.579 44,46% 

No urgent 8.996 8,97% 

No informats o erronis 1.986 1,98% 

Font: SIIS. Registre del conjunt mínim bàsic de dades d'urgències (CMBD-UR). 

10 Principals grans agrupadors CCS de diagnòstics d’urgències hospitalàries 2019 
 0-14 anys 15 anys o més Total % 
Malalties de l'aparell respiratori 5.446 11.374 16.820 17,0% 

Lesions i intoxicacions 3.240 12.239 15.479 15,7% 
Símptomes, signes i afeccions mal definides i factors que  
influeixen en l'estat de salut 2.795 9.437 12.232 12,4% 

Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu 643 10.681 11.324 11,5% 

Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits 1.566 7.633 9.199 9,3% 

Malalties de l'aparell digestiu 1.727 7.235 8.962 9,1% 

Malalties de l'aparell genitourinari 392 7.051 7.443 7,5% 

Malalties de l'aparell circulatori 76 6.057 6.133 6,2% 

Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi 4 2.528 2.532 2,6% 

Malalties infeccioses i parasitàries 979 1.322 2.301 2,3% 

Font: SIIS. Registre del conjunt mínim bàsic de dades d'urgències (CMBD-UR). 

El 94,1%  de les urgències d’usuaris de les Terres de l’Ebre 
s’ha generat en els centres de la pròpia Regió Sanitària. 
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Activitat SEM 2019 
Alertes sanitàries 33.921 
Total d’incidents atesos 29.727 
Sense mobilització de recursos 8.904 

Amb mobilització de recursos1 20.823 

Total d’intervencions1 24.787 
Suport vital bàsic (SVB) 20.477 

Suport vital avançat (SVA) 3.957 
Mobilitzacions d’atenció primària 353 

1 Un mateix incident pot mobilitzar més d’un recurs. Font: SEM 

L’any 2019 s’ha mantingut la mateixa mitjana diària de 57 
incidents amb mobilització de recursos que hi havia el 2018.  

Incidents atesos per tipus de demanda 2019 

 
Incidents sense mobilització per tipus de resposta SEM 2019 

 
Activacions de codis 2019 i 2018 
 2019 2018 
IAM 81 75 

Politraumatisme (PPT) 365 384 

Ictus 190 136 

Suïcidi 16 8 

Sèpsia 9 3 

Font: SEM 

9.304 

9.197 

4.440 

3.962 

2.309 

515 

Transport sanitari

Malaltia en domicili

Accident/traumatisme

Atenció no presencial no urgent

Malaltia en lloc públic

Informació

3.759 

3.217 

872 

648 

376 

32 

Consulta administrativa

Consulta sanitària urgent

Altres serveis

Consulta sanitària no urgent

Derivació

Consulta sanitària de seguiment
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Atenció farmacèutica i prestacions 
ortoprotètiques 
Recursos  

Atenció farmacèutica 
La prestació farmacèutica comprèn els medicaments, els efectes i accessoris, les fórmules 
magistrals i altres productes com per exemple, vacunes hiposensibilitzants, prescrits pels 
metges del Sistema Nacional de Salut.  

En l'àmbit de l'atenció primària, la dispensació es fa a través dels dispositius següents:  

• Oficines de farmàcia: establiments sanitaris dirigits per professionals farmacèutics en els 
quals es porten a terme, a més de l'adquisició, l'elaboració, el control, la dispensació i la 
informació de medicaments, altres tasques d'atenció farmacèutica relacionades amb la salut 
pública, com ara la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. A Catalunya, l'horari 
ordinari és de 40 hores setmanals. A més, s'estableix la possibilitat d'obrir 365 dies l'any, 13 o 
24 hores diàries.  

• Farmacioles: unitats farmacèutiques ubicades en nuclis sense serveis d'atenció 
farmacèutica (nuclis rurals, turístics, residencials o industrials), que depenen d'una única 
oficina de farmàcia i on la dispensació de medicaments es realitza en presència d'un 
farmacèutic.  

• Serveis de farmàcia d'atenció primària: s’encarreguen de prestar l'atenció farmacèutica en 
els centres d'atenció primària de les àrees bàsiques de salut dels àmbits corresponents. Les 
funcions encomanades en la Llei d'ordenació farmacèutica als serveis de farmàcia d'atenció 
primària les porten a terme experts en medicaments integrats en les estructures d'atenció 
primària de les entitats proveïdores de serveis sanitaris.  

En l'àmbit de l'atenció hospitalària i especialitzada, es presta a través de:  

• Serveis de farmàcia hospitalaris: serveis generals clínics dels hospitals, responsables de 
l'atenció farmacèutica dels pacients ingressats i dels pacients ambulatoris atesos a l'hospital.  

• Dipòsits de medicaments: unitats farmacèutiques vinculades a un servei de farmàcia 
hospitalari o oficina de farmàcia responsables dels medicaments d'un centre sanitari. 

Recursos d’atenció farmacèutica 2019 
Total  107 
Oficines de farmàcia 90 

Farmacioles 11 

Serveis de farmàcia d’atenció primària 0 

Serveis de farmàcia hospitalària 4 

Dipòsits de medicaments hospitalaris 2 

Font: Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament. 

Prestacions complementàries 
• L’any 2019 hi ha hagut 48 ortopèdies acreditades com a centres dispensadors d’articles 
ortoprotètics a càrrec del CatSalut.  
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Activitat 
Receptes i aportació del CatSalut segons el tipus de producte 2019 
 Import líquid de les receptes mèdiques Receptes 
Total 41.821.082,98 3.721.741 
Medicaments 37.048.462,85 3.558.357 

-  De diagnòstic hospitalari 2.405.783,81 28.968 

-  D'especial control mèdic 52.032,57 2.712 

-  Resta de medicaments 34.590.646,47 3.526.677 

Productes sanitaris 4.148.957,33 151.619 

Fórmules magistrals 29.209,03 1.292 

Altres productes 594.453,77 10.473 

Dades corresponents a la prescripció feta pels metges de la Regió Sanitària. 

Font: Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament.  

 
Distribució del nombre de receptes segons el nivell d'aportació dels usuaris1 2019 

 
 
 
1 Usuaris residents a les Terres de l’Ebre 

Total de receptes 3.741.841 

Import líquid total 42.443.053,5 

Font: Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament. 
  

Exempts d'aportació 
6,9% 

Aportació d'un 10% amb 
límit 8,23 mensual 

58,7% 

Aportació d'un 10% amb 
límit 18,52 mensual 

11,6% 

Aportació d'un 40% 
16,9% 

Aportació d'un 50% 
5,6% 

Aportació d'un 60% amb 
límit 61,75 mensual 

0,2% 

Aportació d'un 60% sense 
límit mensual 

0,1% 

Exclosos de farmàcia 
0,0% 



47 
CatSalut 2019 Regió Sanitària Terres de l’Ebre > Anar a índex 

Indicadors de la prescripció a usuaris de la Regió Sanitària 2019  
Aportació CatSalut per habitant estandarditzat 193,95 

Aportació CatSalut per habitant en brut 214,33 

Receptes per habitant estandarditzat 18,34 

Receptes per habitant en brut 20,24 

Cost/recepta per habitant estandarditzat 10,60 

Cost/recepta per habitant en brut 10,59 

Aportació CatSalut per usuari estandarditzat 274,65 

Aportació CatSalut per usuari en brut 291,87 

Receptes/usuari estandarditzat 25,96 

Receptes/usuari en brut 27,56 

Aportació CatSalut medicaments (PVP-aportació de l'usuari)  

Total de receptes 3.741.841 

Es consideren només les dades de despesa i receptes del grup medicaments imputades a assegurats del CatSalut 
segons la regió sanitària de residència.  

Estandarditzats per trams d'edat i sexe.  

Es considera “usuari” tot aquell assegurat del CatSalut a qui se li ha prescrit com a mínim una recepta. Per tant 
només es considera la població consumidora.  

Font: Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament.  

 

Distribució percentual dels envasos de medicaments i del preu de venda al públic 
(PVP) per grup ATC 2019 
 Envasos  % envasos Import PVP PVP (%)  
Total 3.572.176 100,00% 41.575.185,97 100,00% 
Sistema nerviós 1.006.872 28,19% 11.134.611,51 26,78% 

Tracte alimentari i metabolisme 535.170 14,98% 8.100.249,84 19,48% 

Sistema cardiovascular  938.434 26,27% 6.570.084,46 15,80% 

Sistema respiratori  194.957 5,46% 3.533.456,46 8,50% 

Sang i òrgans hematopoètics 221.643 6,20% 2.715.007,45 6,53% 

Sistema genitourinari i hormones sexuals 113.505 3,18% 2.309.412,28 5,55% 

Agents antineoplàstics 32.616 0,91% 2.297.230,14 5,53% 

Sistema musculoesquelètic 180.920 5,06% 1.101.304,58 2,65% 

Preparats hormonals sistèmics 67.562 1,89% 979.393,84 2,36% 

Òrgans dels sentits 90.161 2,52% 922.123,55 2,22% 

Antiinfecciosos per a ús sistèmic 120.640 3,38% 913.653,55 2,20% 

Dermatològics 60.980 1,71% 720.333,23 1,73% 

Altres 3.385 0,09% 229.880,05 0,55% 

Productes antiparasitaris 5.331 0,15% 48.444,95 0,12% 

Dades corresponents a la prescripció feta als usuaris residents a la Regió Sanitària. 

Font: Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament. 
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Consum dels medicaments del usuaris de la Regió Sanitària per a les principals 
patologies 2019 
Principals patologies Envasos Import líquid 
Total medicaments 3.587.298 38.010.537,30 
Total principals grups 2.244.960 18.291.454,96 
Antinflamatoris no esteroidals i analgèsics 502.558 2.696.042,08  

Antihipertensius 391.426 2.385.312,54 

Antiulcerosos 223.226 968.684,78 

Hipolipemiants 236.717 2.087.484,45 

Ansiolítics 175.095 273.619,63 

Antitrombòtics 169.751 2.250.131,96 

Antidepressius 182.262 1.663.945,41 

Fàrmacs per a la diabetis 202.038 5.484.012,52 

Diürètics 161.887 482.221,59 
 
 

Nombre d'envasos de productes sanitaris i aportació del CatSalut 2019 
 Envasos % Envasos Import líquid % Import 
Total 151.775 100,0% 4.154.344,22 100,0% 
Incontinència 82.374 54,3% 2.846.367,81 68,5% 

Ostomia 13.408 8,8% 538.121,02 13,0% 

Material de cura 49.088 32,3% 697.941,79 16,8% 

Elàstics 2.574 1,7% 19.367,82 0,5% 

Diversos 4.331 2,9% 52.545,78 1,3% 

Dades corresponents a la prescripció feta als usuaris residents a la Regió Sanitària. 

Font: Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament.  
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Import dels medicaments dispensats a pacients en règim ambulatori als hospitals 
del SISCAT 2019 

 Import  Variació  Pacients Import per 
 (€) 2019/18   pacient 
Total 12.995.745,0    8,80% 3.864 3.363,3 
Antiretrovirals  1.531.650,0 -1,3% 266 5.758,1 

Eritropoetina 147.206,1 -22,7% 183 804,4 

Esclerosi múltiple  1.594.343,2 13,6% 145 10.995,5 

Factors antihemofílics  366,9 -75,0% 1 366,9 

Citostàtics   3.400.542,1 13,0% 514 6.615,8 

Factors estimulants de colònies  30.112,4 -4,8% 97 310,4 

Immunoglobulines humanes inespecífiques  207.672,7 17,1% 19 10.930,1 

Tractaments de l’hepatitis B 141.125,9 -1,2% 94 1.501,3 

Tractaments de l’hepatitis C 371.263,1 28,3% 62 5.988,1 

Immunosupressors selectius  3.299.206,0 9,0% 435 7.584,4 

Hormona de creixement  156.040,0 -1,6% 54 2.889,6 

Resta de medicaments d'ús hospitalari  1.194.178,2 2,6% 1.520 785,6 

Hipertensió pulmonar o esclerodèrmies 361.618,2 7,3% 17 21.271,7 

Nutrició enteral per sonda a domicili i material   341.265,1      -8,5% 252 1.354,2 

Medicació estrangera d’ús ambulatori  22.566,1      30,8% 166 135,9 

Medicació estrangera d’ús hospitalari 3.381,7      -18,8% 4 845,4 

Tractament d’asma greu no controlada eosinofílica 131.938,7 484,0% 17 7.761,1 

Hipercolesterolèmia 61.268,5 31,2% 18 3.403,8 

Font: Unitat d’Atenció Farmacèutica Regió Sanitària Terres de l’Ebre 
 

Articles i despesa de prestació ortoprotètica1
 per grup terapèutic 2019 

Grup  terapèutic Articles Import ajut Import/  
 prescrits CatSalut aparell 
Total 3.730 863.353 4.961 
Ajudes per al tractament d’afeccions circulatòries 213 15.269 72 

Ajudes per a la prevenció de danys per pressió 445 25.335 57 

Equipament per a l’aprenentatge de moviment, força  i equilibri 13 10.331 795 

Ortesis de columna vertebral  363 63.389 175 

Ortesis de membre superior 215 12.903 60 

Ortesis de membre inferior 325 55.136 170 

Pròtesis de membre superior 16 11.893 743 

Pròtesis cosmètiques i no funcionals de membre superior 8 1.771 221 

Pròtesis de membre inferior 239 132.476 554 

Altres pròtesis que no pertanyen als membres 129 44.999 349 

Calçat ortopèdic 53 21.994 415 

Ajudes de marxa manipulades per un sol braç 13 585 45 

Ajudes de marxa manipulades pels dos braços 615 22.367 36 

Cadires de rodes 808 378.639 469 

Accessoris per a cadires de rodes 254 53.920 212 

Ajudes per a l’audició 21 12.346 588 

1  Expedients prescrits a la RS Terres de l’Ebre 
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Donació i trasplantaments d'òrgans i teixits  
L’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) planifica, ordena i coordina les 
activitats relacionades amb l'extracció, la conservació i la distribució, el trasplantament i 
l'intercanvi d'òrgans i teixits. També s'encarrega de la promoció de la donació d’òrgans i 
teixits, el monitoratge de l’activitat de donació i trasplantament, i l’avaluació dels resultats.  

Obtenció i trasplantament d’òrgans 
Dades d’extracció d’òrgans1 2019 
Casos detectats de possibles donants d’òrgans 1 

Donants vàlids 1 

Negatives familiars a l’extracció 0 

Òrgans extrets 4 

1 L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta és l’únic centre autoritzat del territori per a l’extracció d’òrgans. 

Font: Organització Catalana de Trasplantaments 

Trasplantaments d'òrgans1 2019 

Total 32 
Cardíac 0 

Hepàtic 3 

Pancreàtic 1 

Pulmonar 1 

Renal 27 

1 Realitzats en hospitals d’alta tecnologia a usuaris de la Regió 

Font: Organització Catalana de Trasplantaments. 

Obtenció i trasplantament de teixits 
Tots els centres hospitalaris del SISCAT són potencials generadors en l'obtenció de teixits, 
d’acord amb la Instrucció del CatSalut 4/2015. L’any 2019 hi ha hagut 25 donacions de còrnia, 
3 de teixit musculesquelètic, 2 de vàlvules cardíaques i 4 de pell. 

El Programa de detecció sistemàtica de donants de còrnia 
de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha permès 
aconseguir 25 donacions de còrnies aquest any 2019 

 

Implantació de teixits en els centres autoritzats 2019 
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta  
Teixit ocular 37 

Teixit musculoesquelètic 105 

Font: Organització Catalana de Trasplantaments. 
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Drogodependències 
Recursos 
El Centre d’Atenció i Seguiment a les Addiccions (CAS) Tortosa forma part de la Xarxa 
d’Atenció a les Drogodependències (XAD) del Departament de Salut, i ofereix tractament 
especialitzat als pacients de les comarques de la Regió Sanitària que presenten problemes 
derivats del consum de tòxics. 

Activitat 

Atenció a les drogodependències 2019

Visites1  4.837 

Determinacions de drogues en orina 2.731 

1 Inclou les visites d’infermeria

Font: CAS Tortosa

Pacients en tractament al CAS per droga principal 2019 

Total 382 
Alcohol 169 

Al·lucinògens 1 

Cànnabis 60 

Cocaïna 120 

Heroïna 27 

Psicofàrmacs 5 

Font: CAS Tortosa 

Del total de pacients 217 són casos nous i 165 són reinicis

Tal com s’ha explicat en l’apartat de salut mental, al juny de 2019 va entrar en funcionament 
la Unitat Funcional per al Tractament dels Adolescents, en col·laboració amb els professionals 
i recursos de salut mental. 

El 2019 un total de 24 usuaris menors d’edat han iniciat 
tractament gràcies a la detecció que es fa des de la Unitat 
Funcional de l’Adolescent. 
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Atenció a la salut sexual i reproductiva 
Recursos 

La unitat ASSIR Terres de l’Ebre dona cobertura a la 
població de les 11 ABS de la Regió, amb 23 punts d’atenció 
en els CAP i consultoris i els 3 hospitals de referència. 

La cartera de serveis de l’ASSIR inclou: 

• Atenció als joves
• Consell reproductiu
• Control i seguiment de l’embaràs
• Interrupció voluntària de l’embaràs
• Diagnòstic prenatal
• Educació maternal
• Atenció al puerperi
• Prevenció del càncer de coll uterí
• Prevenció del càncer de mama
• Atenció a les infeccions de transmissió sexual
• Atenció a la patologia ginecològica
• Activitat comunitària a persones adultes, educació afectiva i sexual
• Atenció a la violència envers les dones

Activitat 
El model assistencial de la salut sexual i reproductiva implica el treball coordinat entre 
l’ASSIR, els serveis maternoinfantils hospitalaris i els professionals dels equips d'atenció 
primària a fi de garantir en tot moment la continuïtat assistencial i el treball per processos. 

Visites1 ASSIR, 2019

Total 54.275 
Ginecologia 19.075 
Visites mèdiques 10.504 

Visites de llevadora 8.571 

Obstetrícia 33.595 
Visites mèdiques 2.124 

Visistes de llevadora 31.471 

Psicosexologia 1.605 

1 Visites presencials 

Font: Unitat d'Informació per a la Gestió, Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut Terres de l'Ebre 

L’activitat de llevadora obstètrica s’ha incrementat el 
10,7% respecte a l’any anterior, fonamentalment perquè 
han assumit una visita de seguiment prèvia al part.  
El total de visites mèdiques s’ha incrementat un 3%. 
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Altres línies d’atenció 
Rehabilitació  
L’activitat assistencial de rehabilitació i logopèdia es porta a terme tant en els serveis 
hospitalaris com en centres extrahospitalaris i en el mateix domicili del pacient. Hi ha 4 punts 
de serveis hospitalaris que es corresponen amb els 4 hospitals SISCAT de la Regió. A més hi ha 
14 punts de rehabilitació repartits en diversos punts del territori, alguns dels quals són serveis 
de rehabilitació extrahospitalària pròpiament dits i altres són serveis descentralitzats dels 
hospitals per apropar els serveis a la població. 

Activitat de rehabilitació 2019 
Total rehabilitació hospitalària 4.490 
Rehabilitació física ambulatòria 3.479 

Rehabilitació física domiciliària 789 

Logopèdia ambulatòria 222 

Total rehabilitació extrahospitalària (processos) 2.731 
Rehabilitació ambulatòria 1.796 

Rehabilitació domiciliària 727 

Logopèdia ambulatòria 208 

Total rehabilitació extrahospitalària (visites) 262 
Rehabilitació ambulatòria 56 

Rehabilitació domiciliària 19 

Logopèdia ambulatòria 187 

Font: Facturació de serveis sanitaris 

Oxigenoteràpia 

Teràpies respiratòries a domicili 2019 
Pacients diferents 3.173 

Sessions 984.055 

% Variació de sessions 2019/2018 7,2 

Font: Facturació de serveis sanitaris 

Diàlisi 

Tractament de la insuficiència renal crònica 2019 
Mitjana mensual de pacients atesos 158 

Pacients prevalents a 31 de desembre 140 

Casos nous durant l’any 49 

Èxitus 33 

Malalts amb eritropoetina 139 

Malalts amb fístula arteriovenosa 85 

Fístules realitzades 56 

Malalts trasplantats 21 

Total de sessions de diàlisi 23.812 

% Variació de sessions 2019/2018 2,6 

Font: Facturació de serveis sanitaris i entitat proveïdora GESAT 
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Transport sanitari no urgent 
El Sistema d’Emergències Mèdiques fa la gestió del transport sanitari no urgent en aplicació 
del model implantat al 2015 que aposta per la unificació de la gestió integral del transport 
sanitari –tot i mantenir de forma separada les modalitats d’urgent i no urgent- amb l’objectiu 
de millorar la coordinació de les dues modalitats de transport i augmentar l’eficiència de 
recursos i de gestió. 

A les Terres de l’Ebre es disposa de 50 ambulàncies que s’utilitzen per al transport de 
pacients de manera individual o col·lectiva. 

Serveis de transport sanitari no urgent 2019 i 2018 
2019 98.219 

2018 90.592 

Font: SEM 

La Regió Sanitària, conjuntament amb el SEM territorial, té constituïda la Comissió de 
Seguiment del Transport Sanitari No Urgent, a fi de detectar-hi incidències i punts de millora 
entre tots els agents implicats i les entitats proveïdores de serveis sanitaris. 
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Informació econòmica 
Execució del pressupost 2019 

Pressupost assignat Obligacions reconegudes % execució 
Total 221.903.098,08 221.738.808,65 99,93% 
Retribucions 674.513,38 617.890,09 91,61% 

Quotes de la Seguretat Social 173.596,78 160.127,78 92,24% 

I. Remuneracions de personal 848.110,16 778.017,87 91,74% 
Béns i Serveis 541.695,36 523.524,98 96,65% 

Compra de serveis sanitaris (concerts) 74.141.622,15 74.127.527,03 99,98% 

II. Compra de béns i serveis 74.683.317,51 74.651.052,01 99,96% 
Farmàcia (receptes mèdiques) 40.348.650,31 40.348.650,31 100,00% 

Lliuraments per desplaçaments 6.378.108,64 6.378.108,64 100,00% 

Medicació especial i estrangera 3.824,78 3.824,78 100,00% 

Pròtesis i vehicles per a invàlids 477.417,12 477.417,12 100,00% 

Rescabalaments de despeses 12.520,00 12.520,00 100,00% 

Transferències a l’ICS (contracte programa) 95.756.908,18 95.694.976,54 99,94% 

IV. Transferències corrents 142.977.429,03 142.915.497,39 99,96% 
Operacions corrents 218.508.856,70 218.344.567,27 99,92% 
VI. Inversions reals 3.394.241,38 3.394.241,38 100,00% 
VII. Transferències de capital 0,00 0,00 - 
VIII. Aportacions de capital 0,00 0,00 - 
Operacions de capital 3.394.241,38 3.394.241,38 100,00% 

Xifres en euros 

Font: Àrea de Recursos Econòmics 

Classificació econòmica. Obligacions reconegudes 2019

Transferències a l'ICS 
43,2% 

Receptes mèdiques 
18,2% Compra de serveis 

sanitaris 
33,4% 

Altres prestacions 
sanitàries  

3,1% 

Operacions de capital 
1,5% 

Remuneracions de 
personal+ béns i 

serveis 
0,6% 
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Inversions 
Actuacions acabades 2019 

Actuacions en obres 2019 

Terres de l’Ebre 
 Construcció CAP Amposta, 4.982.004,07 euros
 Hospital Comarcal Móra d’Ebre: obres de substitució i reparació de les xarxes hidràuliques, 606.661,35 euros
 Hospital de Tortosa Verge de la Cinta: adaptació heliport (pressupost ICS), 218.000 euros
 Ampliació del Consultori local de l’Ampolla (obra a càrrec de l’Ajuntament i equipament a càrrec del

CatSalut), 385.000 euros

Terres de l’Ebre 
 Hospital Comarcal Móra d’Ebre: Pla d’inversions 2019 (1.000.000 euros)
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Òrgans de direcció i de participació 
Consell de Direcció 
Presidència 

Mar Lleixà Fortuño  

Vocalies 

Departament de Salut 

Josep Monclús Benet (fins 19 de febrer de 2019); suplent, Rosa Ripollès Vicente 
Maria Josep Rallo Moya (a partir de 19 de febrer de 2019);  suplent, Rosa Ripollès Vicente 
Ester Gavaldà Espelta; suplent, Míriam Boira Costa 
Maria Ferré Ferraté; suplent, Elena Prada Blanco 
Maria del Carmen Celma López; suplent, Maria Cinta Font Montforte 
Adrià Serret Roig; suplent, Jorgina Lucas Noll 

Consells comarcals 

M. del Carme Navarro Balada; suplent, Susanna Sancho Maigí 
Sandra Zaragoza Vallès; suplent, Joan Nin Cervellera 

Ajuntaments 

Marc Mur Bages; suplent Francesc Barbero Escrivà 
Ivan Romeu Hierro; suplent, Pere Panisello Chavarria 

Secretaria 

Purificació Vallés Sogues 
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Consell de Salut 
Presidència  
David Elvira Martínez (fins al 02.05.2019) 
Carme Bertral López (a partir del 02.05.2019) 

Vicepresidència  
Mar Lleixà Fortuño (a partir del 02.05.2019) 

Vocalies 
Departament de Salut 
Josep Monclús Benet (fins al 02.05.2019) 
Joan Manel Castellà Castellà (a partir del 02.05.2019); suplent Pilar Vernet Moya  
Conrad Casas Segalà  
Ester Gavaldà Espelta, secretària; suplent Miriam Boira Costa  
Ajuntaments i consells comarcals 
M. del Carme Navarro Balada, a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya 
Marc Mur Bages, a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya 
Albert Gómez Sorribes, a proposta de l’Associació Catalana de Municipis 
Joan Nin Cervellera, a proposta de l’Associació Catalana de Municipis 
Diputació Provincial de Tarragona 
Lluís Soler Panisello (fins al 13.09.19) 
Maria Teresa Mariné Solé (a partir del 13.09.19) 

Organitzacions sindicals 
Josep Casadó Escribà, en representació de CCOO (fins al 19 de juliol de 2019) 
Àlvar Casanova Curto, en representació de CCOO (a partir del 19 de juliol de 2019); suplent 
Marc March Mayo 
José Manuel Domínguez Lozano, en representació d’UGT; suplent Josep Fabà Piñol 

Corporacions professionals 
Joaquim Martí Mestres, en representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya 
M. Lluïsa Brull Gisbert, en representació del Consell del Col·legi d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya 
Jordi Blanch Pastor, en representació del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya 
Comissió d’entitats proveïdores 
Maria Ferré Ferraté, ICS Atenció Primària 
Adrià Serret Roig, Hospital Comarcal d’Amposta 

Organitzacions de consumidors i usuaris  
Josep Ramon Clúa, en representació de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Salut, 
Consum i Alimentació 
Judith Pizarro Castellnou, en representació de Facua-Consumidors en acció; suplent José Luis 
Nueno Sanz 
Associacions de malalts 
Montserrat Trullén Feliu, a proposta del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya 

Associacions de veïns 
Josep Baubí Lasierra, a proposta de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 

Persones de reconegut prestigi 
Manuel Tomàs Calbet 
Ignasi Forcadell Ferré  
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Comissió d’Entitats Proveïdores 
Aquesta Comissió es va constituir el 20 d’octubre de 2017 en compliment de la Instrucció del 
CatSalut 9/2017. Els seus membres són nomenats mitjançant Resolució de la gerent de la 
Regió Sanitària que presideix les sessions. 

Els membres de la Comissió, durant el 2019, han estat: 

• Enric Cardús, Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre
• Núria Casalé, Tortosa Salut
• Xavier Escalada, SEM (fins al 9.10.19)
• Juan Carlos Gómez Herrera, SEM (a partir del 9.10.19)
• Joan Galbany , GECOHSA
• Almudena Garnica, GESAT
• Adrià Serret, HCA
• Carles Tobar, ICS Terres de l’Ebre

Comissió Clínica 
La Comissió Clínica de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre es va constituir el dia 20 de 
desembre de 2018, en compliment de la Instrucció del CatSalut 10/2017.  

Els seus membres han estat nomenats mitjançant Resolució de la Gerència de la Regió 
Sanitària, a proposta de les entitats proveïdores de la Regió. Durant el 2019 han estat: 

• Daria Ayago, cap del Servei de Farmàcia (HCA)
• Irene Bou Tàrrega, metgessa de medicina familiar i comunitària (Tortosa Salut)
• Juan José Calvo Sancho, cap de servei hospitalari (GECOHSA)
• Ana Belen Castellà Culvi, psiquiatra (FPMTE)
• Jordi Colomé Campos,  cap de servei hospitalari (ICS)
• Cristina Hierro Gisbert, directora economicofinancera (ICS)
• Isaac Lucas Guarque, Infermer, sots coordinador territorial (SEM)
• Pau Margalef Benaiges metge geriatre (GESAT)
• Emma Matamoros Sanz, infermera de servei d’urgències hospitalari (ICS)
• Montserrat Piñas Forcadell, infermera supervisora hospitalària (HCA)
• Rosa Ripollès Vicente, metgessa de medicina familiar i comunitària (Atenció Primària ICS)
• Begoña Tomàs Navarro, infermera d’atenció primària (ICS)
• Mònica Tomàs Pons, treballadora social (GESAT)
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Composició del sector públic 
El sector públic del CatSalut el formen totes les entitats en 
les quals la Generalitat participa d'una forma majoritària, 
directament o indirectament, a través del Departament de 
Salut o del CatSalut.  

Entitats participades presents al territori de la Regió 

Entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic 
privat  
Gestió i Prestació de Serveis de Salut de Tarragona 

Institut de Diagnòstic per la Imatge 

Banc de Sang i Teixits 

Institut Català de la Salut 

Societats mercantils 
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA 

A banda d’aquestes entitats, per Acord del Govern/193/2019, de 23 de desembre, es va 
aprovar la constitució i la posada en funcionament de l’entitat de dret públic Salut Terres de 
l’Ebre. 
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