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La importància 
de les dades 

Cada vegada que una persona interactua amb els serveis sanitaris, és a dir, quan va al metge o a 
l’hospital, quan li fan una prova o li recepten un medicament, entre altres, genera informació de 
valor. 

La utilització d’aquesta informació impacta directament en la qualitat de l’assistència, ja que millora 
la presa de decisions diagnòstiques i de tractament dels professionals sanitaris i afavoreix la coor-
dinació entre les diferents entitats que proporcionen el servei. Ara bé, el benefici que les persones 
poden treure d’un ús regulat de la seva informació de salut no es limita només a rebre, individual-
ment, una assistència sanitària de qualitat. 

La informació personal de salut – és a dir, totes les dades de salut de les persones – són propietat 
inalienable de cadascú. Però cada individu té l’oportunitat de contribuir al bé comú mitjançant la 
reutilització d’aquestes dades – col·laborant a impulsar la recerca – i a la vegada el dret de benefi-
ciar-se’n, quan ho necessiti, mitjançant la generació d’evidència i l’accés als resultats de la investi-
gació científica. 

Poder reutilitzar tota aquesta informació de valor per a la investigació científica, la innovació, l’ava-
luació de la pràctica clínica i la planificació dels serveis sanitaris pot tenir un impacte directe en la 
presa de decisions diagnòstiques i de tractament i, per tant, en la qualitat de l’assistència. 

Actualment, gràcies a la digitalització dels processos assistencials, és possible relacionar i compar-
tir les dades provinents de l’atenció sanitària, com ara les receptes, les radiografies, els informes, 
les visites mèdiques i els resultats d’estudis realitzats en diferents àmbits de la recerca, ampliar-ne 
l’abast i aconseguir un nivell d’evidència científica en la recerca biomèdica que, fins fa poc anys, era 
impensable. 

L’accés a informació de qualitat és un factor clau per excel·lir en recerca i innovació i per a la mi-
llora dels serveis de salut. El PADRIS ha de servir perquè els equips investigadors puguin accedir 
a aquestes dades i puguin desenvolupar projectes de recerca d’utilitat pública que respectin els 
principis ètics, de transparència i seguretat que beneficiïn la ciutadania. 

Aquesta memòria vol contribuir a la transparència de l’activitat duta a terme pel programa, de la 
seva governança i dels seus resultats, i encara que de forma molt preliminar, de l’autoria i de la 
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disseminació de l’impacte de la recerca, aspecte que el programa reforça també a través d’altres 
accions paral·leles com els seminaris (webinars PADRIS) o les instantànies d’impacte (en pilotatge). 
Serà fonamental completar aquest retorn cap a la ciutadania per tal de retre comptes de la impor-
tància de les dades de salut i els seus beneficis. 
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Projecte 
PADRIS 
Programa públic d’Analítica de Dades per a la Recerca 
i la Innovació en Salut 

impulsat per: gestionat per: 

El Programa PADRIS (Programa públic d’analítica de dades per a la recerca i la innovació en Salut) 
és el projecte impulsat pel Departament de Salut de la Generalitat i gestionat per l’AQuAS (Agèn-
cia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya) per impulsar i facilitar la recerca, la innovació i 
l’avaluació en l’àmbit sanitari mitjançant la reutilització de la informació anonimitzada de salut que 
es genera a Catalunya, d’acord amb el marc legal i els principis ètics establerts. 

Mitjançant el programa PADRIS, els investigadors acreditats poden accedir –sense costos afegits– a 
més i millors dades que mai, fet que permet investigar i incidir considerablement en la salut de les 
persones. 
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Objectius i beneficis 

El Programa PADRIS té com a objectiu posar a disposició, en un abast temporal reduït, grans 
volums de dades de Salut despersonalitzades i relacionades, per tal de permetre als equips 
investigadors maximitzar la seva capacitat de recerca amb el propòsit que els nous coneixements 
que es generin repercuteixin, en el menor temps possible, en la millora de la salut de les persones. 

Millora de la capacitat de recerca 

Millora dels processos assistencials 

Millora de la salut de les persones 

Beneficiaris del programa PADRIS 

Actualment, tenen accés als serveis del Programa PADRIS: 

Els centres acreditats de recerca CERCA. 

Els agents del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT). 

Els centres de recerca universitaris que pertanyin a l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques. 
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Principis ètics 

Respecte a les persones 

El Programa PADRIS es fa responsable què 
les persones coneguin i comprenguin la fi-
nalitat, les implicacions i els continguts del 
Programa, especialment pel que fa a “el 
dret a la confidencialitat de les dades” amb 
la convicció que, si es troba adequadament 
capacitat i informat, tothom pot formar-se 
una opinió sobre la importància del Progra-
ma per a la comunitat i decidir de manera 
autònoma. 

Justícia 

El Programa PADRIS prioritza els projectes 
de recerca que tenen com a objectiu la reso-
lució de problemes rellevants de salut, espe-
cialment els de les poblacions més desafa-
vorides. 

Transparència 

Es vetlla per la transparència en els criteris 
aplicables a tots els àmbits del Programa, 
en la seva configuració, en la formació dels 
seus òrgans, en l’autoria i en la disseminació 
de l’impacte de la recerca. 

Protecció de les dades personals 

La seguretat dels sistemes d’informació i de 
la privacitat de les dades serà objecte d’es-
pecial protecció per tal de garantir els drets 

Solidaritat 

El Programa PADRIS promou la participació so-
lidària dels usuaris del sistema de salut de Ca-
talunya que, amb les seves dades prèviament 
anonimitzades, contribueixen a impulsar la re-
cerca biomèdica, la biotecnològica i la planifica-
ció i avaluació sanitària en pro del bé comú. 

Eficiència 

El Programa PADRIS no ha de treure recursos 
dedicats a l’atenció sanitària, sinó que ha de te-
nir un finançament que el faci sostenible i mi-
llorable, d’acord amb les necessitats de recerca 
que vagin sorgint i el progrés tecnològic. 

Recerca responsable 

El Programa PADRIS es fa garant de l’ús res-
ponsable de les dades de Salut que els usuaris 
del sistema de Salut proporcionen sota el prin-
cipi de “solidaritat” per impulsar una “recerca 
responsable” que retorni en una millor pràctica 
clínica en prevenció, diagnòstics i tractaments i 
un sistema sanitari més efectiu, eficient, equita-
tiu, accessible, sostenible i, sobretot, centrat en 
el pacient, els cuidadors, els professionals i les 
persones. 
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Comitè ètic d’investigació 

En tots els casos previstos per la normativa, les sol·licituds de dades o serveis que pot 
proporcionar el Programa PADRIS hauran d’estar acompanyades pel dictamen emès pel Comitè 
Ètic d’Investigació (CEI) corresponent, que validarà la idoneïtat, ètica i científica del projecte 
de recerca presentat i de l’equip investigador responsable. Els Comitès ètics d’investigació 
són comitès independents responsables d’avaluar la correcta execució – des de la vessant 
metodològica, ètica i legal – de qualsevol projecte de recerca, al mateix temps que vetllen pels 
drets de les persones que hi participen. 

• Avaluar l’experiència i competència de l’equip investigador, d’acord amb la 
seva experiència i capacitat per realitzar l’estudi 

• Avaluar, en cas d’experimentació humana, el contingut i la forma de la 
documentació que es donarà als participants i la proporcionalitat del 
consentiment que se li demanarà 

• Avaluar la idoneïtat de la metodologia aplicada respecte als beneficis 
esperats i al nivell de risc associat a l’estudi 

Nou procès de priorització de les peticions 

L’objectiu d’aquest procediment de priorització implementat per primer cop en la convocatòria 
de 2020 ha estat prioritzar les necessitats que requereixen els estudis de recerca i innovació en 
salut a Catalunya. La priorització de les propostes de recerca realitzades segueix els principis de 
transparència, d’equitat, i de qualitat. 

Consta de les següents fases: Període d’anàlisi de necessitats de les propostes, Període d’esme-
nes i Període de priorització. 

Per a puntuar les propostes, els membres de la Comissió utilitzaran una escala de puntuació re-
gida per uns criteris de priorització: priorització en una convocatòria competitiva (25%); recur-
sos i càrrega de feina (30%); qualitat de la proposta (25%); Coordinació i acords amb el sistema 
(10%), i gènere de l’investigador principal i de l’equip (10%). 

En el darrer semestre de 2020 estava prevista la realització d’un segon procediment de priorit-
zació de característiques similars, però a finals del mes de març, l’arribada al nostre país de la 
pandèmia de COVID-19-19 va representar la suspensió de la primera convocatòria, encara el la 
fase de selecció dels estudis a prioritzar, i la preparació d’una d’extraordinària amb caràcter ur-
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gent, dedicada a donar resposta als estudis de COVID-19-19 que havien endegat la majoria 
de grans centres de recerca i hospitalaris de Catalunya. La resolució prevista per mitjans 
d’abril de 2020 va quedar posposada al següent exercici. 

A la crida per projectes relacionats amb COVID-19-19 es van rebre un total de 61 propos-
tes, una xifra molt superior a la de la convocatòria anterior (21). El procediment de priorit-
zació va tenir l'objectiu d'optimitzar la gestió dels recursos disponibles i garantir la màxima 
qualitat dels resultats obtinguts per contribuir al coneixement sobre la COVID-19-19 i el 
coronavirus que la causa. 

Resum de les sol·licituds 

• En el decurs de l’any 2020 es van rebre un total de 120 noves peticions per construir cohorts: 
21 de la priorització ordinària, 69 de la priorització extraordinària d’estudis COVID-19-19 i 
30 via peticions del Departament de Salut i els ens adscrits. 

• Es va cancel·lar/rebutjar un total de 32 peticions per motius diversos. 
• En el moment de tancar l’exercici 2020 la situació de les noves peticions i de les procedents 

d’anys anteriors va ser el següent: 

Total rebudes Acceptacdes Cancel·lades 
Priorització 2020 (Convoca-

tòria ordinària) 
21 12 9 

Priorització COVID-19-19 
(Convocatòria extraordinària) 

69 48 21 

Dept. Salut i ens adscrits* 28 25 3 

Sol·licituds admeses per tipologia sol·licitant 

Tipologia sol·licitant Nombre de sol·licituds 
Centres de recerca/universitats 90 

Dept. Salut i ens adscrits* 30 

* Les peticions corresponen a peticions provinents del Departament de Salut, CatSalut i ICS, i 
els seus organismes adscrits. 
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Sol·licituds admeses per entitats sol·licitants 

Entitat sol·licitant Nombre de sol·licituds 
CERCA 28 

Departament de Salut 20 

ICS 28 

SISCAT 18 

Universitat pública 22 

CatSalut 5 

Sol·licituds admeses per àmbit de la recerca 

COVID-19-19 
Salut pública/ambiental 
PD aparell circulatori 
PD Salut mental i addiccions 
PD Oncologia 
Endocrines 
Cirurgia 
PD Vascular cerebral 
Infeccioses 
Farmacologia/farmàcia 
Altres 
Gastroenterologia/hepatologia 
PD Reumatologia i locomotor 
PD aparell respiratori 
Biologia molec./genètica 

Geriatria 
Gestió sanitària 

*PD: Pla Director 

Sol·licituds admeses segons gènere dels investigadors/es 

• La distribució de les 120 peticions rebudes el 2020 pel gènere del seu investigador/a 
principal és la següent: 52 investigadors/es principales són dones (43%) i 68 investigadors/ 

es principales són homes (57%). 
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Relació d’estudis amb cessió de dades 

Convocatòria extraordinària (COVID-19-19) 

Nom de l’estudi Entitat sol licitant Data de inici 
Data de 

finalització 

Model matemàtic per a l’estudi de l’evolució de la pandè-
mia de la COVID-19-19 

Hospital Germans Trias 
i Pujol 

11/6/20 30/9/20 

AI_VIDA 4. Predicting COVID-19-19 patient progress 
to improve health outcomes and healthcare resource 
allocation. 

ICS 15/4/20 18/1/21 

AI_VIDA 3. Predicting COVID-19-19 patient progress 
to improve health outcomes and healthcare resource 
allocation. 

ICS 16/6/20 26/6/20 

Anàlisi de pacients ingressats a les UCIs catalanes durant 
el primer mes de la pandèmia per COVID-19 19 - UCIs-
CAT 

Hospital Universitari Vall 
d'Hebron 

5/5/20 28/7/20 

Estudi genòmic de la cohort COVID-19-19 Banc de Sang i Teixits 20/4/20 8/9/20 

Caracterització i predicció de complicacions davant la 
pandèmia de COVID-1919 

ICS 8/4/20 

Estima de la incidència de COVID-1919 en pacients en 
tractament amb Cloroquina o derivats per altres malalties 

Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida - 
IRBLleida 

8/4/20 

Portal accessible de dades obertes i estudi sobre la inci-
dència de la segregació ocupacional en la prevalença de 
COVID-19-CoV-2 i COVID-19-19 per àrees bàsiques de 
salut: una anàlisi des de la perspectiva de gènere intersec-
cional 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

8/4/20 25/2/21 

Spatio-temporal analysis of COVID-19-19 cases to inform 
scaling down of confinement measures as well as reactive 
strategies onward 

ISGlobal - Barcelona Ins-
titute for Global Health 

8/4/20 17/7/21 

Sistema predictiu de gestió hospitalaria, telefònica i per-
sonal per a la valoració ràpida i automàtica de la severitat 
del pacient COVID-19-19. 

Universitat Politècnica 
de Catalunya 

8/4/20 

Developing a predictive model for COVID-19-19 that 
assists clinicians in early prognostic stratification. 

Institut d'Investigacions 
Biomèdiques August Pi i 
Sunyer - IDIBAPS 

8/4/20 

L'efecte de la contaminació atmosfèrica sobre la mortalitat 
del COVID-19-19 a Catalunya. 

Unviersitat de Zuric 8/4/20 

L’IMPACTE DEL COVID-1919 AMB PERSPECTIVA DE 
GÈNERE: impacte en els àmbits de la salut, socioeconò-
mic i violències masclistes. 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

8/4/20 

Estudi poblacional de la malaltia COVID-19-19 en malalts 
renals crònics a Catalunya. Establiment de models predic-
tius. 

Corporació Sanitària 
Parc Taulí 

8/4/20 

HEPTA - Health evidence, policy and tools of adaptation 
in COVID-19-19 crisis. (Evidència sanitària, polítiques i 
eines d’adaptació en la crisi COVID-19-19). 

ISGlobal - Barcelona Ins-
titute for Global Health 

8/4/20 
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·Nom de l’estudi Entitat sol licitant Data de inici 
Data de 

finalització 

Exploiting Catalan and EU big data infrastructures to 
develop advanced artificial intelligence solutions for per-
sonalised prediction and management of COVID-19-19 
risk and prognosis 

Universitat de Barcelona 8/4/20 

Delimitació de factors causants i agreujants de la CO-
VID-19-19 en nuclis familiars 

Centre de Regulació 
Genòmica - CRG 

8/4/20 

Detecció de la disfàgia orofaríngia (OD) per IA en pacients 
COVID-19-19 

Consorci Sanitari del 
Maresme 

8/4/20 18/1/21 

Prevalencia de infección viral respiratoria por COVID-19-
CoV-2 en usuarios de antivirales de acción directa para el 
tratamiento de la infección por VIH. factores de protec-
ción frente a COVID-19-19. 

Hospital Germans Trias 
i Pujol 

8/4/20 

Impacte de la COVID-19-19 durant l’embaràs i en el 
desenvolupament neuroconductual infantil 

ISGlobal - Barcelona Ins-
titute for Global Health 

8/4/20 

AI_VIDA 2. Predicting COVID-19-19 patient progress 
to improve health outcomes and healthcare resource 
allocation. 

Hospital Universitari de 
Bellvitge 

8/4/20 6/7/20 

Trastorno del olfato como síntoma inicial de la infección 
por COVID-19-19. 

Hospital Joan XXIII 8/4/20 26/5/20 

Incidencia y factores predictores del pronóstico de la in-
fección por COVID-1919 en pacientes inmunosuprimidos 
por Trasplante de Órganos Sólidos. 

Institut d'Investigacions 
Biomèdiques August Pi i 
Sunyer - IDIBAPS 

8/4/20 

L’embaràs com a factor de risc de la infecció per CO-
VID-19-CoV-2 i la severitat de la malaltia COVID-19-19: 
Estudi de casos i controls de dones en edat reproductiva 
a Catalunya 

ISGlobal - Barcelona Ins-
titute for Global Health 

8/4/20 

Estudi epidemiològic de les complicacions mèdiques en 
pacients amb Miastènia Gravis en tractament immuno-
supressor durant la pandèmia COVID-19-19. Anàlisi de 
factors de risc. 

Vall d'Hebron Institut de 
Recerca 

8/4/20 

Estudio del curso de la enfermedad COVID-19-19 basa-
do en datos contenidos en la historia clínica del paciente 
para la elaboración de un modelo predictivo 

Hospital Clínic de Barce-
lona 

8/4/20 

Clasificación y evolución pronostica personalizada a 
través de técnicas de machine learning en pacientes 
COVID-19-19 con requerimientos de ingreso en cuidados 
intensivos 

Corporació Sanitària 
Parc Taulí 

8/4/20 

Anàlisi de l’impacte de la pandèmia COVID-19-19 en la 
població de l’AIS Dreta de la ciutat de Barcelona. 

Fundació Institut de 
Recerca de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau 

8/4/20 

L’impacte del nivell sòcio-econòmic en el contagi i mort 
per COVID-19-19 

Universitat de Girona 8/4/20 

Són els nivells baixos de vitamina d un factor de risc de 
COVID-1919 sever? 

Corporació Sanitària 
Parc Taulí 

8/4/20 11/5/21 
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·Nom de l’estudi Entitat sol licitant Data de inici 
Data de 

finalització 

Avaluació del possible efecte protector de Tacrolimus 
i/o Ciclosporina sobre els indicadors d’ingrés hospitalari 
i mortalitat per COVID-19-19, en pacients amb malaltia 
autoimmune o trasplantats de ronyó, fetge o cor, respecte 
a la població general i segons g 

Hospital Universitari de 
Bellvitge 

8/4/20 8/9/20 

The impact of COVID-19-19 on the use of health system 
resources in Catalonia: a difference-in-differences study 
using PADRIS data 

ISGlobal - Barcelona Ins-
titute for Global Health 

8/4/20 

Anàlisi d'afecció del COVID-1919 a persones amb disca-
pacitat a Barcelona. 

Institut Municipal de 
Persones amb Discapa-
citat 

8/4/20 

Impacte de l’epidèmia de coronavirus COVID-19-19 en 
la incidència i mortalitat de l’infart agut de miocardi a 
Catalunya 

DS-Pla Director de les 
Malalties de l'Aparell 
Circulatori 

8/4/20 11/5/21 

A powerful stochastic tool to assess the impact of the 
COVID-19-19 in Catalonia integrating detailed demogra-
phic and mobility data 

Centre d’Estudis Demo-
gràfics 

8/4/20 

AnTI COVID-19: Anàlisis massiu i Transversal del Impacte 
del COVID-1919 

Universitat Politècnica 
de Catalunya 

8/4/20 

Comparació de cohorts de pacients amb COVID-19-19 
per determinar si l’exposició ambulatòria a fàrmacs amb 
efectes sobre el sistema renina angiotensina s'associa a 
un pitjor pronòstic de la malaltia COVID-19-19. 

Hospital Universitari Vall 
d'Hebron 

8/4/20 

COPEDI-CAT: COVID-19 pediàtric a Catalunya 
Vall d'Hebron Institut de 
Recerca 

8/4/20 14/7/20 

Desenvolupament i validació d’un score de gravetat per 
pacients ingressats en un hospital infectats per CO-
VID-19-19 

Fundació Docència i 
Recerca Mutua Terrassa 

8/4/20 

COVID-19-IMAGING: Biomarcadores en imágenes 
radiológicas para caracterización precoz y seguimiento de 
insuficiencia respiratoria grave por COVID-19-CoV2. 

Universitat Pompeu 
Fabra 

8/4/20 

Insuficiència respiratòria greu en la malaltia CO-
VID-19-19: factors predictors clínics, biològics i d'imatge 
(COVID-19-IR greu) 

ISGlobal - Barcelona Ins-
titute for Global Health 

7/4/20 

Estudi de cohorts sobre la influència dels fàrmacs sedants 
en la supervivencia de pacients infectats per CO-
VID-19-19 que precisen ventilació mecànica. 

Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

7/4/20 

Incidència poblacional de COVID-19-19, mortalitat, i 
incidència de malaltia cardiovascular en malalts amb 
COVID-19-19: anàlisi dels factors de risc i de subgrups 
de població. 

Institut Hospital del Mar 
d'Investigacions Mèdi-
ques - IMIM 

7/4/20 

COVID-19-19 i territori: una anàlisi de la vulnerabilitat al 
COVID-19-19 de les Àrees Bàsiques de Salut de Catalun-
ya. 

UPF-CRES 7/4/20 

Característiques clíniques i pronòstic dels pacients 
COVID-19 positius o casos possibles seguits a l’atenció 
primària: estudi COVID-19-AP 

Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

7/4/20 
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·Nom de l’estudi Entitat sol licitant Data de inici 
Data de 

finalització 

El rol de la vitamina D sobre el contagio por CO-
VID-19-19 y en el desenlace de la infección. 

Fundació per a la 
Universitat Oberta de 
Catalunya 

7/4/20 

Paper dels fàrmacs inhibidors del complexe renina-angio-
tensina en la infecció per COVID-1919. Associació del 
tractament previ amb IECAs i/o ARAII amb la incidència 
d'hospitalitzacións per COVID-1919 y la gravetat de la 
infecció 

Vall d'Hebron Institut de 
Recerca 

7/4/20 17/7/20 

Sistema intel·ligent de diagnòstic per la imatge al núvol 
per la ràpida estratificació de pacients de COVID-19-19 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

7/4/20 

Severe respiratory morbidity in COVID-1919: susceptibili-
ty from early life? 

Fundació Clínic per a la 
Recerca Biomèdica 

7/4/20 

Funció placèntaria y cardíaca materna en gestants afec-
tades COVID-19-19 i predicció de mal resultat matern i 
perinatal 

Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

6/4/20 

Estratificació del risc d'infecció greu i de mala evolució 
per COVID-1919, a partir dels Patrons de Multimorbiditat 
crònica i altres factors clínics i demogràfics. 

Corporació Sanitària 
Parc Taulí 

6/4/20 8/9/20 

Avaluació de paràmetres demogràfics, clínics i farmacolò-
gics associats al desenvolupament de complicacions en 
pacients amb malaltia COVID-19-19: estudi prospectiu 
de cohorts 

Vall d'Hebron Institut de 
Recerca 

3/4/20 10/12/20 

Els impactes del COVID-19-19 sobre la salut mental de la 
població 

Universitat de Barcelona 4/4/20 

Enfermedad cerebrovascular previa y mortalidad por 
COVID-19-19 en Cataluña. 

Institut Hospital del Mar 
d'Investigacions Mèdi-
ques - IMIM 

3/4/20 18/1/21 

Incidencia de infección por COVID-19-19 en pacientes 
con neoplasias hematológicas 

Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

2/4/20 

Estudi de la relació amb variables ambientals i meteorolò-
giques del comportament epidemiològic del COVID-1919 

Universitat de Barcelona 2/4/20 23/4/20 

Anàlisi de les característiques dels pacients joves amb 
COVID-19-19 

AQuAS 25/3/20 17/7/20 
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Convocatòria ordinària 

Nom de l’estudi Entitat sol licitant Data d’ inici 
Data de 

finalització 

Activitat de teràpia intravítria per a malalties oculars: 
anàlisi de la situació actual i models predictius.Activitat 
de teràpia intravítria per a malalties oculars: anàlisi de la 
situació actual i models predictius. 

Hospital Clínic de 
Barcelona 

29/1/20 

Efectivitat dels tractaments farmacològics en els Trastor-
ns de l’Espectre Autista (TEA) i les seves comorbiditats: 
models predictius sobre clústers de pacients 

eHealth Center -
Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) 

29/1/20 

Desigualdades en el tratamiento hipoglucemiante y resul-
tados en salud en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) en el área metropolitana de Barcelona. 

Universitat Autònoma 
de Barcelona 

27/1/20 

Desigualtats en el tractament dels Trastorns Mentals més 
prevalents, costosos i complexes a Catalunya 

Institut d'Assistència 
Sanitària (IAS) 

30/1/20 

Caracterització dels pacients amb necessitats complexes: 
una anàlisi de base poblacional. 

CR3RG Grup de 
Recerca en Cronicitat 
de la Catalunya Central 
/ Universitat de Vic - 
Universitat Central de 
Catalunya 

30/1/20 

Quin abordatge terapèutic es fa del sobrepès i l'obesitat a 
Catalunya? 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

30/1/20 

Hospitalització de subaguts a Catalunya. Anàlisi del seu 
impacte i prospecció de propostes de millora 

Consorci de Salut i 
Social de Catalunya  
& Consorci Sanitari 
Integral 

16/1/20 

Mortalitat postoperatòria precoç: magnitud i gestió de el 
risc 

Fundació Institut de 
Recerca de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant 
Pau 

30/1/20 

Viure més temps en salut en declivi: avaluar l’impacte de 
l’envelliment en la utilització i els costos de la salut 

Centre de Recerca 
en Economia i Salut 
(CRES), Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) 

5/1/20 22/3/21 

BIGDATA-VAX: The integrated use of big-data for public 
health. Vaccine preventable infectious diseases burden 
and vaccine safety in aging populations 

Hospital Clínic de 
Barcelona 

28/1/20 

Estudi poblacional del tractament obert i endovascular de 
les disseccions i els aneurismes d'aorta toracoabdominals 
en els últims deu anys. 

Hospital Clínic de 
Barcelona 

31/1/20 

Estudi del grau de control a Catalunya dels nivells de 
colesterol LDL desprès de un ictus isquèmic 

Consorci Sanitari 
Integral 

16/1/20 

Predicció d'admissions al departament d'urgències 
UPC - Rotterdam 
School of Management 

21/1/20 

Avaluació de l'adherència a antipsicòtics a partir de dades 
de la pràctica clínica real 

Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu 

31/1/20 
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·Nom de l’estudi Entitat sol licitant Data d’ inici 
Data de 

finalització 

Estima de la incidència de COVID-1919 en pacients en 
tractament amb Cloroquina o derivats per altres malalties 

Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida - 
IRBLleida 

8/4/20 

Portal accessible de dades obertes i estudi sobre la inci-
dència de la segregació ocupacional en la prevalença de 
COVID-19-CoV-2 i COVID-19-19 per àrees bàsiques de 
salut: una anàlisi des de la perspectiva de gènere intersec-
cional 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

8/4/20 25/2/21 

Spatio-temporal analysis of COVID-19-19 cases to inform 
scaling down of confinement measures as well as reactive 
strategies onward 

ISGlobal - Barcelona 
Institute for Global 
Health 

8/4/20 17/7/21 

“Avaluació de l’associació entre l’exposició a contaminants 
atmosfèrics a nivells de concentració previs i durant la 
pandèmia per COVID-19-CoV-2 i les hospitalitzacions per 
ictus isquèmic a la ciutat de Barcelona”. 

Institut Hospital del 
Mar d'Investigacions 
Mèdiques - IMIM 

8/4/20 

Sistema predictiu de gestió hospitalaria, telefònica i perso-
nal per a la valoració ràpida i automàtica de la severitat del 
pacient COVID-19-19. 

Universitat Politècnica 
de Catalunya 

8/4/20 

Developing a predictive model for COVID-19-19 that 
assists clinicians in early prognostic stratification. 

Institut d'Investigacions 
Biomèdiques August Pi 
i Sunyer - IDIBAPS 

8/4/20 

L'efecte de la contaminació atmosfèrica sobre la mortalitat 
del COVID-19-19 a Catalunya. 

Unviersitat de Zuric 8/4/20 

L’IMPACTE DEL COVID-1919 AMB PERSPECTIVA DE 
GÈNERE: impacte en els àmbits de la salut, socioeconòmic 
i violències masclistes. 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

8/4/20 

Efecte a curt, mitjà i llarg termini de la malaltia per Coro-
navirus 2019 en el sistema cardiovascular i la seva relació 
amb determinants mediambientals i contaminació. 

Institut d'Investigacions 
Biomèdiques August Pi 
i Sunyer - IDIBAPS 

8/4/20 

Estudi poblacional de la malaltia COVID-19-19 en malalts 
renals crònics a Catalunya. Establiment de models predic-
tius. 

Corporació Sanitària 
Parc Taulí 

8/4/20 

Determinants socials de la incidència del COVID-19-
CoV-2 a Catalunya: una aproximació ecològica i multini-
vell. 

Universitat Pompeu 
Fabra 

8/4/20 

HEPTA - Health evidence, policy and tools of adaptation 
in COVID-19-19 crisis. (Evidència sanitària, polítiques i 
eines d’adaptació en la crisi COVID-19-19). 

ISGlobal - Barcelona 
Institute for Global 
Health 

8/4/20 

Exploiting Catalan and EU big data infrastructures to de-
velop advanced artificial intelligence solutions for perso-
nalised prediction and management of COVID-19-19 risk 
and prognosis 

Universitat de Barce-
lona 

8/4/20 

Delimitació de factors causants i agreujants de la CO-
VID-19-19 en nuclis familiars 

Centre de Regulació 
Genòmica - CRG 

8/4/20 

Detecció de la disfàgia orofaríngia (OD) per IA en pacients 
COVID-19-19 

Consorci Sanitari del 
Maresme 

8/4/20 18/1/21 
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·Nom de l’estudi Entitat sol licitant Data d’ inici 
Data de 

finalització 

Impacte de la COVID-19-19 durant l’embaràs i en el des-
envolupament neuroconductual infantil 

ISGlobal - Barcelona 
Institute for Global 
Health 

8/4/20 

Incidencia y factores predictores del pronóstico de la in-
fección por COVID-1919 en pacientes inmunosuprimidos 
por Trasplante de Órganos Sólidos. 

Institut d'Investigacions 
Biomèdiques August Pi 
i Sunyer - IDIBAPS 

8/4/20 

L’embaràs com a factor de risc de la infecció per CO-
VID-19-CoV-2 i la severitat de la malaltia COVID-19-19: 
Estudi de casos i controls de dones en edat reproductiva 
a Catalunya 

ISGlobal - Barcelona 
Institute for Global 
Health 

8/4/20 

Estudio del curso de la enfermedad COVID-19-19 basado 
en datos contenidos en la historia clínica del paciente para 
la elaboración de un modelo predictivo 

Hospital Clínic de 
Barcelona 

8/4/20 

Clasificación y evolución pronostica personalizada a 
través de técnicas de machine learning en pacientes 
COVID-19-19 con requerimientos de ingreso en cuidados 
intensivos 

Corporació Sanitària 
Parc Taulí 

8/4/20 

Anàlisi de l’impacte de la pandèmia COVID-19-19 en la 
població de l’AIS Dreta de la ciutat de Barcelona. 

Fundació Institut de 
Recerca de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant 
Pau 

8/4/20 

L’impacte del nivell sòcio-econòmic en el contagi i mort 
per COVID-19-19 

Universitat de Girona 8/4/20 

Són els nivells baixos de vitamina d un factor de risc de 
COVID-1919 sever? 

Corporació Sanitària 
Parc Taulí 

8/4/20 11/5/21 

The impact of COVID-19-19 on the use of health system 
resources in Catalonia: a difference-in-differences study 
using PADRIS data 

ISGlobal - Barcelona 
Institute for Global 
Health 

8/4/20 

Anàlisi d'afecció del COVID-1919 a persones amb disca-
pacitat a Barcelona. 

Institut Municipal de 
Persones amb Disca-
pacitat 

8/4/20 

A powerful stochastic tool to assess the impact of the 
COVID-19-19 in Catalonia integrating detailed demogra-
phic and mobility data 

Centre d’Estudis De-
mogràfics 

8/4/20 

AnTI COVID-19: Anàlisis massiu i Transversal del Impacte 
del COVID-1919 

Universitat Politècnica 
de Catalunya 

8/4/20 

Impacte del confinament en la salut de les persones amb 
trastorns mentals greus 

Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu 

8/4/20 

Desenvolupament i validació d’un score de gravetat per 
pacients ingressats en un hospital infectats per CO-
VID-19-19 

Fundació Docència i 
Recerca Mutua Terrassa 

8/4/20 

COVID-19-IMAGING: Biomarcadores en imágenes 
radiológicas para caracterización precoz y seguimiento de 
insuficiencia respiratoria grave por COVID-19-CoV2. 

Universitat Pompeu 
Fabra 

8/4/20 

Insuficiència respiratòria greu en la malaltia COVID-19-19: 
factors predictors clínics, biològics i d'imatge (COVID-19-
IR greu) 

ISGlobal - Barcelona 
Institute for Global 
Health 

7/4/20 
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·Nom de l’estudi Entitat sol licitant Data d’ inici 
Data de 

finalització 

Intel·ligència artificial interpretable per a l’avaluació dels 
efectes de les estratègies de mitigació de l’epidèmia i 
l’exploració d’escenaris 

Universitat Rovira i 
Virgili 

7/4/20 

Estudi de cohorts sobre la influència dels fàrmacs sedants 
en la supervivencia de pacients infectats per CO-
VID-19-19 que precisen ventilació mecànica. 

Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

7/4/20 

Incidència poblacional de COVID-19-19, mortalitat, i 
incidència de malaltia cardiovascular en malalts amb 
COVID-19-19: anàlisi dels factors de risc i de subgrups de 
població. 

Institut Hospital del 
Mar d'Investigacions 
Mèdiques - IMIM 

7/4/20 

COVID-19-19 i territori: una anàlisi de la vulnerabilitat al 
COVID-19-19 de les Àrees Bàsiques de Salut de Catalun-
ya. 

UPF-CRES 7/4/20 

Característiques clíniques i pronòstic dels pacients 
COVID-19 positius o casos possibles seguits a l’atenció 
primària: estudi COVID-19-AP 

Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

7/4/20 

El rol de la vitamina D sobre el contagio por COVID-19-19 
y en el desenlace de la infección. 

Fundació per a la 
Universitat Oberta de 
Catalunya 

7/4/20 

Costes de la enfermedad producida por COVID-19-CoV-2 
en España en 2020. 

Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu 

7/4/20 

Sistema intel·ligent de diagnòstic per la imatge al núvol per 
la ràpida estratificació de pacients de COVID-19-19 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

7/4/20 

Severe respiratory morbidity in COVID-1919: susceptibili-
ty from early life? 

Fundació Clínic per a la 
Recerca Biomèdica 

7/4/20 

Funció placèntaria y cardíaca materna en gestants afec-
tades COVID-19-19 i predicció de mal resultat matern i 
perinatal 

Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

6/4/20 

Afectación psicològica Dels infants i adolescents pel 
confinament 

(pendent) 6/4/20 

Estratificació del risc d'infecció greu i de mala evolució 
per COVID-1919, a partir dels Patrons de Multimorbiditat 
crònica i altres factors clínics i demogràfics. 

Corporació Sanitària 
Parc Taulí 

6/4/20 8/9/20 

Els impactes del COVID-19-19 sobre la salut mental de la 
població 

Universitat de Barce-
lona 

4/4/20 

Enfermedad cerebrovascular previa y mortalidad por CO-
VID-19-19 en Cataluña. 

Institut Hospital del 
Mar d'Investigacions 
Mèdiques - IMIM 

3/4/20 18/1/21 

Incidencia de infección por COVID-19 en pacientes con 
neoplasias hematológicas 

Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

2/4/20 

Estudi de la relació amb variables ambientals i meteorolò-
giques del comportament epidemiològic del COVID-1919 

Universitat de Barce-
lona 

2/4/20 23/4/20 
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·

Encàrrecs del Departament de Salut i ens adscrits 

Nom de l’estudi Entitat sol licitant Data d’ inici 
Data de 

finalització 

Mortalitat i hospitalitzacions cardiovasculars relacionades amb 
l'ús de hipoglicemiantes, estatines i antidepressius en pacients 
amb insuficiència cardíaca (IC)crònica en vida real. 

Hospital Germans Trias i 
Pujol 

30/1/20 

Albinisme i risc de malaltia de Parkinson: estudi epidemiològic 
Hospital Universitari Vall 
d'Hebron 

31/1/20 

Efectivitat i cost-efectivitat de la vacunació antigripal a Cata-
lunya segons tipus de vacuna en la població de risc en la que es 
recomana la vacunació i possibles factors associats a la vacuna-
ció antigripal i antipneumocòccica. 

CATSALUT 29/1/20 

Anàlisi i millora de l'adequació de la prescripció de la quimio-
teràpia al final de la vida 

CATSALUT 30/1/20 

Codi Sèpsia: Disseny d'algoritmes predictius basats en models 
d'aprenentatge automàtic (machine learnig) per la predicció de 
risc, la valoració dels resultats assistencials i la qualitat de vida 
dels pacients que sobreviuen a la sèpsia a Catalunya. Projec 

H. Dr. Josep Trueta 31/1/20 

PRERISK: Tractament individualizat per a pacients d'ictus amb 
alt risc 

Hospital Universitari Vall 
d'Hebron 

29/1/20 18/1/21 

Adherència a la prescripció d'anticoagulants d'acció directa: 
trajectòries i factors associats. Impacte de l'adherència en el risc 
de tromboembolisme sistèmic, ictus isquèmic i hemorràgic en 
pacients amb fibril·lació auricular. Estudi comparatiu entre due 

Hospital Universitari Vall 
d'Hebron 

9/1/20 11/12/20 

Model matemàtic per a l’estudi de l’evolució de la pandèmia de 
la COVID-19-19 

Hospital Germans Trias i 
Pujol 

11/6/20 30/9/20 

AI_VIDA 4. Predicting COVID-19-19 patient progress to impro-
ve health outcomes and healthcare resource allocation. 

ICS 15/4/20 18/1/21 

AI_VIDA 3. Predicting COVID-19-19 patient progress to impro-
ve health outcomes and healthcare resource allocation. 

ICS 16/6/20 26/6/20 

Anàlisi de pacients ingressats a les UCIs catalanes durant el 
primer mes de la pandèmia per COVID-19 19 - UCIs-CAT 

Hospital Universitari Vall 
d'Hebron 

5/5/20 28/7/20 

Estudi genòmic de la cohort COVID-19-19 Banc de Sang i Teixits 20/4/20 8/9/20 

Caracterització i predicció de complicacions davant la pandèmia 
de COVID-1919 

ICS 8/4/20 

Desenvolupament d'una eina d'anàlisi de brots en temps real 
ORTAT (Outbreak Real-Time Analysis Tool) basada en intel·li-
gència artificial per a la vigilància i la presa de decisions per a la 
pandèmia de COVID-19-CoV-2. Development of the Outbreak 
Real-Time Ana 

Vall d'Hebron Institut de 
Recerca 

8/4/20 

Prevalencia de infección viral respiratoria por COVID-19-CoV-2 
en usuarios de antivirales de acción directa para el tratamiento 
de la infección por VIH. factores de protección frente a CO-
VID-19-19. 

Hospital Germans Trias i 
Pujol 

8/4/20 

AI_VIDA 2. Predicting COVID-19-19 patient progress to impro-
ve health outcomes and healthcare resource allocation. 

Hospital Universitari de 
Bellvitge 

8/4/20 6/7/20 

Trastorno del olfato como síntoma inicial de la infección por 
COVID-19-19. 

Hospital Joan XXIII 8/4/20 26/5/20 
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·Nom de l’estudi Entitat sol licitant Data d’ inici 
Data de 

finalització 

Estudi epidemiològic de les complicacions mèdiques en pacients 
amb Miastènia Gravis en tractament immunosupressor durant la 
pandèmia COVID-19-19. Anàlisi de factors de risc. 

Vall d'Hebron Institut de 
Recerca 

8/4/20 

Un model multi-estat per avaluar el risc dels pacients COVID-
19-CoV-2 positius ingressats en un hospital d’aguts a requerir 
l’ingrés en una unitat de cures intensives (UCI), de morir o de 
reingressar. 

Institut d'Investigació 
Biomèdica de Bellvitge - 
IDIBELL 

8/4/20 

Avaluació del possible efecte protector de Tacrolimus i/o Ci-
closporina sobre els indicadors d’ingrés hospitalari i mortalitat 
per COVID-19-19, en pacients amb malaltia autoimmune o 
trasplantats de ronyó, fetge o cor, respecte a la població general 
i segons g 

Hospital Universitari de 
Bellvitge 

8/4/20 8/9/20 

Impacte de l’epidèmia de coronavirus COVID-19-19 en la inci-
dència i mortalitat de l’infart agut de miocardi a Catalunya 

DS-Pla Director de les 
Malalties de l'Aparell 
Circulatori 

8/4/20 11/5/21 

Comparació de cohorts de pacients amb COVID-19-19 per de-
terminar si l’exposició ambulatòria a fàrmacs amb efectes sobre 
el sistema renina angiotensina s'associa a un  pitjor pronòstic de 
la malaltia COVID-19-19. 

Hospital Universitari Vall 
d'Hebron 

8/4/20 

Perspectiva de la pandèmia del COVID-19-CoV-2 des de la 
Microbiologia: diagnòstic, filogènia, microbioma 

Hospital Universitari de 
Bellvitge 

8/4/20 

COPEDI-CAT: COVID-19 pediàtric a Catalunya 
Vall d'Hebron Institut de 
Recerca 

8/4/20 14/7/20 

Paper dels fàrmacs inhibidors del complexe renina-angiotensina 
en la infecció per COVID-1919. Associació del tractament previ 
amb IECAs i/o ARAII amb la incidència d'hospitalitzacións per 
COVID-1919 y la gravetat de la infecció 

Vall d'Hebron Institut de 
Recerca 

7/4/20 17/7/20 

Oxigenació amb Membrana Extracorpórea en la Malaltia Res-
piratòria Aguda causada pel Nou Coronavirus 2019 (ESTUDI 
ECMOCARD) 

Hospital Universitari Vall 
d'Hebron 

7/4/20 21/10/20 

Avaluació de paràmetres demogràfics, clínics i farmacològics as-
sociats al desenvolupament de complicacions en pacients amb 
malaltia COVID-19-19: estudi prospectiu de cohorts 

Vall d'Hebron Institut de 
Recerca 

3/4/20 10/12/20 

Anàlisi de les característiques dels pacients joves amb CO-
VID-19-19 

AQuAS 25/3/20 17/7/20 

Assaig clínic hidroxicloroquina AQuAS 23/3/20 17/7/20 
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Òrgans de governança 

Mitjançant el treball coordinat dels dos Consells i dos Comitès que conformen el Model de 
Governança del Programa PADRIS, l’AQuAS respondrà davant de la ciutadania pel que fa al control 
del procés i dels mecanismes que garanteixin la qualitat dels projectes científics duts a terme. 

El Consell d’Administració de l’AQuAS 
s’encarrega de la Direcció estratègica i de la 
supervisió del Programa. 

Marta Aymerich 
Pilar Saura  
Robert Fabregat  
Marisol Rodríguez 
MariaMatilde 
Villarroya  
Elisenda de la Torre 

Alba Jene 

Xenia Acebes 
Joan Gomez 
Xavier Milà 

El Comitè de Vigilància és responsable 
de les tasques de vigilància cientificoètica, 
de la correcta gestió de riscs i la correcta 
implementació de l’estratègia de comunicació i 
transparència. 

Rafael del Cid 
Pastora Martínez 
Maria Begona Roman 

El Consell Assessor, format per experts en 
matèria de recerca biomèdica i en estadística i 
analítica de dades en salut que assessora en les 

Robert Fabregat  
Marta Aymerich  
Jaume 
Ana Ripoll 
Antoni Sisó Almirall 
MD. PhD 
Marc Broggi 
Maria Àngels Barbarà 

El Comitè Operatiu 

Ramon Roman 
César Velasco 

Montse Moharra 

Anna Garcia 

Joan Pons 

Miquel Argenter 

Carmen Cabezas 
Lluis Rovira 
Jordi Graells 
Antoni Cumeras 
Xavier Cuadras 

vetlla per la correcta 

Cari Almazán 

Paula Adam 

Mireia Espallargues 
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Annex 

Entitats sol·licitants de dades 

CatSalut 

• CatSalut 
• SEM 

• Servei Català de la Salut 

Departament de Salut 

• Banc de Sang i Teixits 

• AQuAS 

• Pla director de salut mental i ad-
diccions 

• Pla director de les malalties de 
l‘aparell circulatori 

• Secretaria de Salut Pública 

• Agència de Salut Pública de Cata-
lunya 

• Pla Director de la Malaltia Vascu-
lar Cerebral 

• Observatori de la MortPla director 

ICS 

• Hospital Universitari Vall d’He-
bron 

• Hospital Germans Trias i Pujol 
• Hospital Universitari Dr. Josep 

Trueta 

• ICS 

de malalties de l’aparell respiratori 
• Pla director d‘oncologia 

• Institut Català d’Oncologia 

• Departament de Salut 
• Direcció General de Planificació en Salut 
• CEEISCAT 

• Agència de Salut Pública de Barcelona 

• Hospital Universitari de Bellvitge 

• Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

• Hospital Joan XXIII 



Memòria 2020 | PADRIS

25 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Sistema SISCAT 

• Hospital Clínic de Barcelona 

• Corporació Sanitària Parc Taulí 
• Consorci Sanitari del Maresme 

• Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

• Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau 

• Institut d’Assistència Sanitària 

• Consorci Sanitari Integral 
• Corporació de Salut del Maresme 

i la Selva 

Universitats públiques 

• Universitat de Barcelona 

• Universitat Autònoma de Barce-
lona 

• Universitat Politècnica de Cata-
lunya 

• Universitat Pompeu Fabra 

• Universitat de Girona 

• ViCOROB - U. de Girona 

• Universitat Rovira i Virgili 

• Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi) 
• Hospital Universitari de Vic 

• Consorci Sanitari de l’Anoia 

• Fundació Parc Taulí 
• Mútua de Terrassa 

• Althaia 

• Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf 

• Universitat Oberta de Catalunya 

• Fundació per a la Universitat Oberta de 
Catalunya 

• eHealth Center - Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) 

• Centre de Recerca en Economia i Salut 
(CRES), Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

• CR3RG Grup de Recerca en Cronicitat de 
la Catalunya Central / Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya 



Informació al servei de la salut de les persones 

PADRIS 
Programa d’analítica de dades per a la recerca i la innovació en Salut 

padris@gencat.cat 
https://aquas.gencat.cat/ca/ambits/analitica-dades/padris/ 
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