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Presentació del gerent           
 
 
 

Em plau que tingueu a les mans, o a la 

pantalla del vostre dispositiu, l’Anuari 

d’activitat 2021 de la Regió Sanitària Girona 

del CatSalut. El document vol ser el reflex des 

de la perspectiva del Sistema Nacional de 

Salut de com ha estat l’any en referència a 

l’atenció sanitària tant des de la vessant dels 

recursos com, sobretot, de l’activitat adreçada 

a l'atenció a la ciutadania. 

En aquesta edició, tal com ja va succeir amb 

la Memòria del 2020, des del Servei Català de 

la Salut s’ha presentat una memòria més 

visual i sintètica (que es pot consultar a través 

de la pàgina web memoria.catsalut.gencat.cat). 

Per aquest motiu, des de la Regió Sanitària 

s’ha elaborat un anuari annes que permet 

aprofundir en la gestió de la pandèmia i la 

vacunació contra la COVID-19, així com 

també en el conjunt de l’activitat assistencial i 

enllaçar amb el format tradicional de 

presentació de dades de la RS Girona.  

El 2021 és el primer any natural en què hem 

hagut de conviure amb la pandèmia mundial 

del SARS-CoV-2, que va esclatar el març del 

2020. Aquest ha estat un període d’adaptació 

i transformació del sistema sanitari a les noves 

necessitats, tant de l’activitat COVID-19 com 

de la no COVID-19.  

L’Anuari posa el focus en l’evolució 

epidemiològica del virus a la nostra Regió 

Sanitària i incideix també en l’organització, el 

desplegament i els resultats de la campanya 

de vacunació al nostre territori. 

De fet, la vacunació contra el coronavirus ha 

sigut un dels grans protagonistes de l’any que 

ens ocupa i el seu desplegament ha suposat 

un important repte logístic per tal d’assolir 

l’objectiu de vacunar el major nombre de 

població en el menor temps possible  

La campanya ha comptat amb la implicació i 

col·laboració del personal d’infermeria, 

professionals del CatSalut i de l’Agència de 

Salut Pública, les entitats proveïdores, els 

ajuntaments i administracions 

supramunicipals, món universitari i voluntaris 

vinculats al teixit associatiu. Les bones 

cobertures de vacunació amb què es va tancar 

l’any 2021 són gràcies al treball en xarxa i la 

implicació de tots aquests actors. Per aquest 

motiu, els trasllado en aquestes línies el meu 

reconeixement i agraïment.  

Aquests dos anys, més que mai, ens ha unit 

en dedicació per frenar una crisi sanitària que 

ha afectat a totes les societats de forma 

imprevisible i en la vacunació hi hem trobat la 

via per sortir-ne. Alhora amb l’objectiu de 

mantenir i recuperar l’atenció sanitària 

prepandèmia, i continuar donant una resposta 

global a les necessitats de la població 

Amb aquest document es vol deixar 

constància del treball de tots els professionals 

i institucions de la regió sanitària per continuar 

donant una atenció de qualitat a la ciutadania 

al llarg del 2021.  

 

Miquel Carreras i Massanet 
Gerent de la Regió Sanitària Girona 

 
 

https://memoria.catsalut.gencat.cat/
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Descripció                      
 
Territori i població 
 
La Regió Sanitària Girona comprèn 218 municipis pertanyents a les comarques de l'Alt Empordà, el 

Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès, la Selva i els municipis de la 

subcomarca de l’Alt Maresme. En termes sanitaris, la Regió s’estructura en dos sectors, Girona Nord 

i Girona Sud, cadascun dels quals se subdivideix en quatre àrees de gestió assistencial (AGA), que 

és l’espai de relació assistencial entre els diferents proveïdors i línies d’un territori. 

 

Mapa 1. Delimitació dels municipis i comarques de la Regió Sanitària Girona       
 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
 

Mapa 2. Àrees de Gestió Assistencials (AGA) i sectors de la Regió Sanitària Girona  

   

Font: SIIS (Sistema Integrat d’Informació). 2021. CatSalut. 
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La població de la Regió Sanitària assegurada pel CatSalut el 2022 és de 883.512 habitants, fet que 

representa l'11,33% de Catalunya. 

Les característiques més destacades en els canvis demogràfics són l'estabilització del nombre 

d'habitants després d'uns anys de creixement fort, un percentatge elevat de població amb 

nacionalitat estrangera i la magnitud de població no censada. L’esperança de vida en néixer a 

Girona, segons l’Idescat en el període 2016-2020 (les darreres dades publicades), se situa als 83,08 

anys (80,38 per als homes i 85,83 per a les dones). En els darrers anys s’ha produït un increment 

de l’esperança de vida en termes generals, però durant el 2020 hi ha hagut un decreixement de 0,4 

anys en homes i 0,8 en dones, fruit de la pandèmia de la COVID-19.   

 
 

Taula 1. Distribució de la població oficial per AGA i sexes, 2022 

 
    total >64 anys % dones % homes % població 2022 

Alt Empordà   141.738 18,81% 50,10% 49,90% 16,04% 

Baix Empordà 131.364 19,78% 50,24% 49,76% 14,87% 

Garrotxa 58.770 20,60% 49,74% 50,26% 6,65% 

Gironès Nord i Pla de 
l’Estany 

165.850 17,11% 51,18% 48,82% 18,77% 

Gironès Sud i Selva 
Interior 

157.405 16,83% 48,98% 51,02% 17,82% 

Ripollès 24.591 25,77% 50,44% 49,56% 2,78% 

Selva Marítima 81.873 18,00% 49,93% 50,07% 9,27% 

Alt Maresme 121.921 20,23% 50,46% 49,54% 13,80% 

Total RS Girona 883.512 18,72% 50,14% 49,86% 11,33% 

Catalunya 7.794.749 19,28% 50,83% 49,17%   

Font: SIIS (Sistema Integrat d’Informació de salut), tall de 31/12/2021. CatSalut. 
 

 

Mapa 3. Distribució de la població per àrees bàsiques de salut. Regió Sanitària Girona, 2021  

 

 

Font: SIIS (Sistema Integrat d’Informació). 2021.CatSalut.  

 

Distribució de la població 
 
+20.000 hab.  
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Figura 1. Piràmide de població assegurada per grups d'edat i sexe a Girona, 2021      

 
 

 
Font: SIIS, 2021. 

 
 

Figura 2. Evolució anual de la població assegurada a la Regió Sanitària Girona 

 
 

 

Font: SIIS, 2021. 
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Mapa 4. Índex d’envelliment de la població de Girona segons ABS, 2021  

 

 
Font: SIIS, 2021. 

 
 

Figura 3. Índex d’envelliment per sexes. Regió Sanitària Girona i Catalunya.  

 
 

 
Font: SIIS, 2021. 
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Mapa 5. Índex de sobreenvelliment de la població de Girona segons ABS, 2021 

 

 
Font: SIIS, 2021. 

 
Figura 4. Gràfica de l'índex de sobreenvelliment per sexes. Regió Sanitària Girona i Catalunya 

 

    
Font: SIIS, 2021. 
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Figura 5. Evolució de la població estrangera 

                                                                                                                                                  

 

 
Font: SIIS, 2021. 
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Les àrees bàsiques de salut  
 
L’eix vertebrador del sistema sanitari és l’àrea bàsica de salut (ABS), unitat territorial elemental on es 

presta l’atenció primària de salut d’accés directe de la població. Cada ABS compta, com a mínim, 

amb un centre d’atenció primària (CAP) i es coordina amb tots els serveis sanitaris i sociosanitaris 

d’atenció primària del seu àmbit, així com amb els especialistes i hospitals que tingui assignats. Les 

funcions de les ABS són desenvolupades per l’equip d’atenció primària (EAP), format per un conjunt 

de professionals sanitaris i no sanitaris, que actuen de manera integrada, mitjançant el treball en 

equip. 

 
 

Taula 2. ABS per AGA i proveïdors, Regió Sanitària Girona                     

 
Sector AGA Proveïdor Àrea Bàsica de Salut 

Girona 
Nord 

Alt Empordà Albera Salut Peralada 

 FSE L’Escala 

 ICS Bàscara, Figueres, la Jonquera, Llançà, Roses i 
Vilafant Baix Empordà ICS Sant Feliu de Guíxols 

 SSIBE La Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Palamós i 
Torroella de Montgrí 

Garrotxa FHOCG La Vall d’en Bas i Sant Joan les Fonts 

 ICS Besalú i Olot 

Ripollès FH 
Campdevà
nol 

Ribes de Freser-Campdevànol 

 ICS Camprodon i Ripoll-Sant Joan de les Abadesses 

Girona 
Sud 

Alt Maresme CSMS Calella i Malgrat de Mar 

 ICS Canet de Mar, Pineda i Tordera 

Selva marítima CSMS Lloret de Mar 

 ICS Blanes 

Gironès nord i Pla de 
l’Estany 

ICS Banyoles, Celrà, Girona 1, Girona 2, Girona 3, 
Girona 4 i Sarrià de Ter 

Gironès sud i Selva 
interior 

IAS Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva 

  ICS Arbúcies-Sant Hilari, Santa Coloma de Farners, 
Salt i Sils Vidreres-Maçanet de la Selva 
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Mapa 6. ABS amb codi d'Unitat de Producció (UP), Regió Sanitària Girona 

 
 
 

 
 
Font: SIIS.  
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Estructura organitzativa                                             
 

La Regió Sanitària s’estructura, d’acord amb l’article 24 i següents de la LOSC, en diversos òrgans 

de direcció i gestió i un òrgan de participació. 

El gerent assumeix la direcció i la gestió de la Regió Sanitària, com també la representació plena del 

Consell de Direcció pel que fa a l’execució dels acords que aquest adopta. Es potencia el treball 

dels sectors sanitaris com a interlocutors i representants del CatSalut en cada sector i els recursos 

de la Regió Sanitària s'estructuren en dues unitats: l'Oficina Tècnica i la Unitat Transversal, a més de 

la Unitat d'Atenció Farmacèutica. 

L’organigrama vigent a data de 31 de desembre de 2021 es pot consultar a través de la pàgina web 

del Servei Català de la Salut i la secció dedicada a la RS Girona (o a través del següent enllaç). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/catsalut-territori/girona/coneix-rs-girona/#bloc2
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Convivint amb la 
COVID-19   
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L’impacte de la COVID-19      

De la tercera a la sisena onada  

La crisi sanitària provocada pel virus SARS-CoV 2, que ocasiona la malaltia COVID-19, ha 

evolucionat des que es va iniciar el 2020 i des d’aleshores s’han pres diferents mesures sanitàries 

per tal d’influir i aturar l’evolució del virus. Durant el 2021, el primer any natural convivint amb el 

coronavirus, es van registrar fins a tres noves onades de coronavirus, que s’afegien a les tres 

primeres produïdes durant el 2020 (la primera entre març i maig, la segona entre setembre i 

novembre  i la tercera amb inici el desembre i continuïtat el 2021). Així doncs, des de l’esclat de la 

pandèmia fins a finals del 2021 s’hauran produït fins a sis onades, cadascuna d’elles amb les seves 

respectives particularitats1. 

En el següent gràfic es mostra l’evolució de contagis diaris des del març del 2020 fins a desembre 

de 2021, així com les mesures de limitació de mobilitat implantades en els diferents períodes.  

 

Figura 6. Casos positius diaris a la RS Girona. Març de 2020 a desembre de 2021 

 

 
Font: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS). 

 

  

                                                 
1 Per a més informació sobre els efectes de la COVID-19 durant el 2020, consultar l’Anuari d’activitat de la Regió 

Sanitària Girona 2020: https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/memories-
activitat/regions-sanitaries/girona/anuari-rs-girona-2020.pdf  

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/memories-activitat/regions-sanitaries/girona/anuari-rs-girona-2020.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/memories-activitat/regions-sanitaries/girona/anuari-rs-girona-2020.pdf
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La tercera onada: pic d’ingressos del 2021 

La tercera onada es va iniciar a principis de desembre del 2020 i va tenir continuïtat durant el primer 

trimestre del 2021. En aquell moment el sistema sanitari estava en plena recuperació de la segona 

onada i n’arrossegava encara els efectes, de tal manera que la incidència encara era alta. 

Precisament el 7 de gener de 2021 la Generalitat va decretar el confinament municipal com a mesura 

de contenció de la pandèmia i per tal de reduir la mobilitat i les interaccions socials.  

En el context de la tercera onada es va detectar una nova variant del virus, l’alpha, que popularment 

es va anomenar “variant britànica” en referència al país on es va detectar per primer cop, i a la que 

s’atribueix una major contagiositat. Davant l’augment progressiu de casos de COVID-19 i amb la 

previsió que els ingressos hospitalaris també augmentessin, a mitjans de gener alguns hospitals de 

la Regió Sanitària de Girona van començar a prendre mesures per tal d’alliberar llits d’hospitalització 

i professionals que donessin suport a l’atenció dels pacients. Així doncs, la majoria de centres 

hospitalaris gironins van passar a prioritzar les intervencions oncològiques i les urgents, les quals no 

es van deixar de fer en cap moment. Precisament el 10 de gener i el 24 de gener de 2021 es va 

registrar el pic de pacients ingressats per COVID-19 durant tot l’any passat: 275. La pressió a les 

unitats de crítics i semicrítics també era molt alta i en aquelles mateixes dates, el 22 de gener, a 

Girona es va registrar un màxim de 73 persones a les UCI, la xifra més elevada del 2021.  

Les mesures preses pels hospitals eren de caràcter preventiu davant la previsió que els ingressos 

per COVID-19 augmentessin al llarg del mes de gener. De fet, en aquest període es va registrar la 

setmana més mortífera del 2021, després que entre l’11 i el 17 de gener es produïssin 71 defuncions 

per coronavirus. Tot i això, aquesta xifra s’allunya de les 152 morts produïdes entre el 3 i el 9 d’abril 

de 2020. 

A la Regió Sanitària de Girona, el risc de rebrot se situava en 574 punts i la taxa de casos confirmats 

per cada 100.000 habitants havia pujat a 272,71. El pic del risc de rebrot es va produir el 5 de gener 

de 2021 amb 706 punts. En paral·lel a la tercera onada s’anava desenvolupant la campanya de 

vacunació als primers col·lectius (usuaris i professionals de residències de gent gran i treballadors 

del món sanitari), la qual cada vegada agafava més embranzida. Precisament l’alta incidència de 

COVID-19 feia necessari que la vacunació avancés a un ritme molt àgil i protegís primer les persones 

amb major risc. Cap a mitjans de febrer es van començar a flexibilitzar les restriccions de mobilitat 

municipals i el confinament va passar a ser comarcal. La mesura es va mantenir fins el dilluns 15 de 

març, quan es va aixecar completament.  

 

La quarta onada: s’intensifiquen els cribratges massius  

Encara amb una incidència molt alta i en ple descens i recuperació de la tercera onada, es va produir 

un nou augment de casos durant la primavera del 2021 (de març a maig): la quarta onada. El punt 

d’inflexió se situa el dia 8 de març, a partir del qual el risc de rebrot va començar a augmentar, des 

dels 176 punts en amunt. En aquest període, l’impacte sobre la mortalitat i el nombre de contagis va 

ser menor respecte onades anteriors i el risc de rebrot, tot i que va ser alt, a Girona no va arribar als 

706 punts de la tercera onada (els màxims es van situar entorn els 300 punts). Aquest fet és atribuïble 

a la vacunació i a les restriccions socials. Precisament a inicis del mes d’abril, en plena quarta onada, 

es va ampliar la vacunació a la població general per franges d’edat.  
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Així mateix, en aquest context també es van impulsar diferents accions de cribratges poblacionals 

en municipis on es registrava una incidència de COVID-19 major i també a l’entorn universitari. A la 

Universitat de Girona es van habilitar punts d’extracció de mostres al Campus Montilivi i al Campus 

Barri Vell en sis jornades repartides entre el 8 i el 15 d’abril. Els grups d’edat d’entre 11 a 20 anys i 

de 21 a 30 anys eren les dues franges amb major incidència de COVID-19 però, per contra, quan 

contreien la malaltia, presentaven un quadre clínic lleu o asimptomàtic. És per això que en el marc 

de l’estratègia de gestió de la pandèmia es va decidir impulsar els cribratges a la comunitat 

universitària per tal de poder arribar a aquests grups d’edat, detectar persones asimptomàtiques i 

tallar les cadenes de transmissió del virus.  

A partir del 29 d’abril es va incorporar una novetat en relació als cribratges, que passen a ser seriats 

i amb PCR d’automostra nasal. El primer es va realitzar al CUAP Güell i hi podia participar la 

ciutadania d’entre 16 i 60 anys que no hagués passat la COVID-19. Aquesta acció també es va 

replicar a altres municipis, com Roses, Lloret, Sant Hilari o Tossa de Mar. La tria dels territoris on es 

desenvolupaven aquests cribratges d’automostra i seriats es va  fer seguint criteris epidemiològics i 

poblacionals. Aquesta nova iniciativa complementava l’estratègia de cribratges poblacionals i en 

centres universitaris, així com la campanya de vacunació, que seguia avançant a la regió de Girona. 

Amb aquesta estratègia es volia intensificar el rastreig de positius i fer aflorar el màxim nombre 

possible de persones infectades per coronavirus, ja que encara que no es presenti cap símptoma sí 

que es pot transmetre el virus al seu entorn.  

Imatge 1. L'estoig amb el material per al cribratge de PCR d'automostres al CUAP Güell 

 

 
Font: ICS Girona  

En el transcurs d’aquesta quarta onada, el Laboratori Clínic Territorial de Girona va incloure la 

seqüenciació de soques de COVID-19 a la seva cartera de serveis a partir del 10 de març del 2021. 

El laboratori de Girona va ser un dels 8 laboratoris de tot Catalunya en formar part d’aquest procés 

de seqüenciació, el qual permetia determinar la variant del virus SARS-CoV-2. Aquest procés es 

realitzava de manera habitual a totes aquelles PCR positives de les quals l’Agència de Salut Pública 
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en demanava específicament identificar-ne la variant i de manera aleatòria a un percentatge de les 

mostres que cada setmana eren recollides de diferents hospitals i centres d’atenció primària de la 

Regió Sanitària. El procés de seqüenciació es feia des del laboratori de diagnòstic genètic de 

cardiologia (Gencardio), situat a les instal·lacions de l’IDIBGI. Amb el procés de seqüenciació 

completa no només s’identifiquen les soques que existeixen actualment, sinó que també permet 

detectar-ne de noves. 

La tasca del Laboratori es va veure incrementada per la pandèmia del coronavirus ja que va assumir 

el processament de la majoria de les mostres PCR generades a la Regió Sanitària Girona. Per donar 

resposta a l’alta demanda, el Laboratori va incorporar nova maquinària i més professionals per donar 

resposta a les necessitats del moment. Durant el 2021, el Laboratori Clínic Territorial de Girona va 

analitzar 463.650 PCR, amb un percentatge de positivitat del 6,4% (29.834) i el 93,6% restant 

(432.431) amb resultat negatiu.  

El ritme de vacunació, els cribratges i les restriccions del moment fa que a partir de mitjans de maig 

es comenci a produir un descens de la incidència. Pel que fa al nombre d’ingressos per COVID-19 

en hospitals gironins, durant tota la quarta onada va oscil·lar entre els 150 i els 170 ingressats diaris, 

però a partir del 24 de maig es va començar a produir un descens per sota del centenar. En plena 

desescalada es va tocar mínims el 2 de juliol amb 29 pacients ingressats a la regió, però de nou, a 

les portes de l’estiu es va produir un altre augment de contagis que va créixer de forma molt 

pronunciada fins originar la cinquena onada.  

 

La cinquena onada: en plena campanya de vacunació  

La cinquena onada, iniciada a finals de juny, va ser més intensa en termes de contagis i el clar 

protagonista va ser una nova variant del virus: la delta. Aquesta nova mutació, detectada a l’Índia, 

es va imposar arreu del món per la seva alta contagiositat i va accelerar els contagis entre la població 

més jove i encara no vacunada, en un context de relaxament de les restriccions i d’obertura social. 

Davant d’aquesta situació de rebrot i d’increment de contagis, la Generalitat va aplicar noves 

restriccions per contenir l’onada, que van entrar en vigor a partir del 15 de juliol. La situació també 

va comportar el tancament de la restauració a les 00:30 hores i limitacions a les reunions de més de 

10 persones. A més, es va decretar el toc de queda des de les 1:00 a les 6:00, que va estar vigent 

fins el 20 d’agost.   

En les dues primeres setmanes de juliol es va viure un fort increment dels contagis diaris, es 

registraven entre 800 i 900 nous casos cada dia. El percentatge de positivitat de les PCR i els TAR 

era del 20% i la col·laboració amb les oficines de farmàcia va ser un factor important en la realització 

de testos d’antígens. Però aquest increment no es va traduir en un augment de les defuncions, 

coincidint en un moment en què gran part de la població amb major risc i de més edat ja estava 

immunitzada, tal com s’observa en la següent figura. La cobertura de persones institucionalitzades 

era del 97% en segona dosi, del 91% en els majors de 80 anys i del 87% entre 70 i 79 anys. En el 

següent gràfic es representa l’evolució del nombre de defuncions i de vacunacions diàries, i 

s’observa com durant la cinquena onada la relació entre les vacunes i la mortalitat és inversament 

proporcional.   
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Figura 7. Defuncions i vacunacions diàries entre març de 2020 i desembre de 2021. Regió Sanitària Girona 

 

 
Font: Dadescovid. Regió Sanitària Girona. 

 

Paral·lelament a l’avanç de la pandèmia, el ritme de vacunació durant la cinquena onada va ser molt 

elevat i el 9 de juliol es registrava el rècord del major nombre de dosis diàries administrades a la 

regió, amb 15.910 vacunes posades en un sol dia. Aquesta fita s’emmarca en l’obertura de la 

vacunació als grups més joves, el requeriment del certificat COVID-19 per viatjar i les accions de 

vacunació sense cita.  

Durant el mes d’agost, la situació epidemiològica va experimentar una tendència a la baixa (el 20 

d’agost es va aixecar el toc de queda) i entre setembre i octubre la incidència s’estabilitza. Tan és 

així que a l’octubre es produeix el mínim d’ingressos diaris per coronavirus de tot el 2021 amb 24 

persones ingressades en hospitals gironins.  

 

La sisena onada: la nova variant òmicron  

La sisena i última onada del 2021 no és comparable a cap de les anteriors, tant en nombre de 

contagis com en la velocitat d’expansió, un fet atribuïble a la nova variant òmicron del coronavirus, 

que es va solapar amb la delta fins a fer-se majoritària. Per tal de frenar aquest augment, la 

Generalitat va aplicar de nou mesures restrictives amb el toc de queda que va entrar en vigor la nit 

del 23 al 24 de desembre (entre la 1 h i les 6 h) i la limitació de trobades socials a 10 persones.  

El ràpid augment dels contagis produït entre novembre i desembre va provocar, conseqüentment, 

un fort increment de les visites a l’atenció primària, tant de casos com de contactes estrets. El major 
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nombre de contagis registrats durant tot el 2021 es produeix precisament en plena sisena onada i 

just quan es commemorava 1 any de l’inici de la campanya de vacunació, el 27 de desembre de 

2021. En aquella data es van confirmar 2.386 positius a la Regió i  coincideix també amb el major 

nombre de visites per COVID-19 a l’atenció primària durant aquell any: 6.349. Tot i això, no s’observa 

una relació amb les defuncions. 

Figura 8. Visites setmanals a l'atenció primària en pacients amb COVID-19 a Girona 

 

 
Font: Dadescovid. Regió Sanitària Girona. 

 

Taula 3. Visites a atenció primària per COVID, el 2020 i 2021 a Girona 

 
2020 2021 Total  

559.072 563.155 1.122.227 

Font: Dadescovid. Regió Sanitària Girona. 

 

A la següent gràfica s’observa l’evolució del risc de rebrot a Girona des de l’inici de la pandèmia fins 

a finals de desembre de 2021, quan la corba va tocar sostre entorn als 2.500 punts, atribuïble a 

diferents factors com ara una major contagiositat de la variant òmicron, major interacció social però 

també un increment de la capacitat diagnòstica de positius COVID en comparació amb inici de la 

pandèmia. Durant aquest període s’acceptaven com a casos confirmats els positius detectats per un 

test d’autodiagnostic que es venien a les farmàcies, la qual cosa va facilitar molt la capacitat de 

detecció de la ciutadania. La gràfica finalitza a l’any en curs (31 de desembre de 2021), però la sisena 

onada va tenir continuïtat a principis del 2022.  
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Figura 9. Evolució del risc de rebrot a la Regió Sanitària Girona. Març de 2020 a desembre de 2021 

 

 
Font: Dadescovid.  
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La vacunació COVID, un gran repte  

L’organització de la campanya 

La campanya de vacunació es va iniciar oficialment a Catalunya, i també a la Regió Sanitària Girona, 

el 27 de desembre de 2020 amb l’administració de les primeres dosis als residents i treballadors de 

la residència geriàtrica Creu de Palau de Girona. La jornada va ser una important fita històrica que 

arribava un any després de l’aparició dels primers casos de coronavirus detectats a la Xina. La 

primera vacuna aprovada per l’Agència Europea del Medicament va ser Comirnaty, desenvolupada 

per l’aliança farmacèutica Pfizer-BioNTech, i per tant, les primeres vacunacions es van fer amb 

aquest vaccí, que requereix dues dosis per completar el procés d’immunització. A mesura que es 

rebien les autoritzacions de l’Agència Europea del Medicament, es van anar incorporant vaccins 

desenvolupats per altres laboratoris: Spikevax, de la farmacèutica Moderna (aprovat el 6 de gener 

de 2021), Vaxzevria d’AstraZeneca (aprovat el 29 de gener de 2021), i Jcovden, desenvolupada per 

Janssen, una companyia de Johnson&Johnson (aprovada l’11 de març de 2021. Aquests vaccins 

comunament van passar a denominar-se amb el nom del laboratori farmacèutic respectiu.  

Durant la campanya de vacunació contra la COVID-19 s’han utilitzat vacunes que s’han 

desenvolupat utilitzant diferents tecnologies. Les vacunes del laboratoris Pfizer/BioNTech 

(Comirnaty) i de Moderna/Lonza (Spikevax) es basen en ARNm que codifica la proteïna S 

encapsulada en nanopartícules lipídiques, les de Laboratori Oxford/ AstraZeneca (Vaxzevria) en 

Adenovirus de ximpanzéno replicatiu  i les vacunes de Laboratori Johnson &Johnson/Janssen  

(Janssen) en Adenovirus humà del refredat comú (adenovirus 26) no replicatiu. 

El desplegament de la campanya va suposar un gran repte organitzatiu, especialment per les 

característiques de conservació i manipulació de les vacunes. Ha estat coordinat pel Servei de 

Gestió Integral de Vacunes (SeGIV) del Servei de Promoció de la Salut a Girona de l’Agència de 

Salut Pública de Catalunya i ha implicat els professionals d’infermeria de l’àmbit assistencial (atenció 

primària i hospitalària). També ha comptat també amb la participació d’equips d’infermeres 

voluntàries i jubilades que van començar a tenir un paper clau en la vacunació a les residències. En 

xifres, en el conjunt de l’estratègia vacunal hi han treballat, a la Regió, més de 1.300 infermers 

infermeres, prop de 650 personal administratiu i altres professionals de diferents perfils.  

Des de l’inici de la campanya els diferents professionals han rebut informació sobre estratègies i 

aspectes tècnics de les vacunes, a través de publicacions, protocols, fitxes tècniques, actualitzacions 

i algunes formacions en format seminaris i webinars. 

L’objectiu de la vacunació va ser el de prevenir el desenvolupament de quadres clínics greus 

relacionats amb la COVID-19 així com reduir la mortalitat i protegir preferentment els grups més 

vulnerables. Aquest fet ha ajudat a reduir la pressió sobre el sistema assistencial molt tensionat fins 

el moment.  
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Per assolir-ho va ser necessari establir uns criteris per portar a terme l’estratègia vacunal:  

 Establir un ordre prioritari de grups a vacunar segons criteris ètics, científics, legals i 

econòmics, tenint en especial consideració la protecció dels grups més vulnerables.  

 Preparar la logística, la distribució i l’administració de les vacunes disponibles. 

 Establir línies prioritàries per al seguiment i l’avaluació de la vacuna. 

 Desenvolupar una estratègia de vacunació dirigida al personal sanitari i de la població en 

general amb una informació veraç i adequada. 

Prioritzant els més vulnerables  

D’acord amb l’estratègia de vacunació acordada pel Ministerio de Sanidad, el procés de vacunació 

es va organitzar en tres etapes i la població es va dividir en grups prioritaris segons els factors de 

risc i vulnerabilitat. Segons les evidències, hi ha determinades condicions que afavoreixen que la 

infecció per COVID-19 pugui tenir conseqüències greus (hospitalitzacions, cures intensives i fins i 

tot defuncions), com ara tenir 60 anys o més i immunodepressió. El primer col·lectiu a ser vacunat 

van ser els residents en centres de persones gran i els professionals sanitaris i sociosanitaris amb 

la vacuna Comirnaty, desenvolupada per Pfizer-BioNTech. La pandèmia havia tingut fins aleshores 

uns grans costos humans i també econòmics a escala global i la vacunació es va rebre com l’única 

via per assolir la immunitat de grup i minimitzar els seus efectes.  

La disponibilitat de les primeres vacunes era limitada i els enviaments de dosis eren gradual, de tal 

manera que va ser necessari establir una jerarquització de la ciutadania segons l’oferta de cada 

moment i donant prioritat als grups més vulnerables. En una primera etapa, i coincidint amb aquest 

subministrament progressiu de vacunes, es prioritzen els següents col·lectius: 

 Residents i personal sanitari i sociosanitari de residències de gent gran i persones amb 

discapacitat.  

 Personal sanitari de primera línia.  

 Altre personal sanitari i sociosanitari. 

 Persones amb discapacitat: grans dependents no institucionalitzats.  

Vacunació a residències   

El 27 de desembre es començava amb la residència Creu de Palau (Gironès) i passats tres dies, el 

30 de desembre, la vacunació s’estenia al Ripollès, a la residència Assistida Comarcal de 

Campdevànol, i també a la Garrotxa, a la residència Edat 3 d’Olot. L’any 2020 es tancava el 31 de 

desembre amb la primera vacunació dels usuaris de la residència Nostra Senyora de Fàtima de 

Calella, a l’Alt Maresme, i també a la residència Sant Oleguer de Blanes, a la Selva. Durant les 

primeres setmanes de gener del 2021, les dosis de Pfizer arribaven per primer cop a les tres 

comarques restants. El 2 de gener, es va vacunar la residència Torreblanca de Fontcoberta, al Pla 

de l’Estany, i el 5 de gener s’administraven les primeres dosis a la residència Els Arcs de Figueres, 

a l’Alt Empordà, i a la residència Santa Caterina de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. 
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Progressivament la vacunació es va estendre a les residències de totes les comarques gironines, 

així com en el conjunt de la població. 

Per completar el procés d’immunització amb Pfizer és necessària una segona dosi passats 21 dies 

des de la primera punxada, de tal manera que el 19 de gener de 2021 els primers vacunats rebien 

la segona dosi i es convertien en els primers immunitzats totalment. Usuaris i treballadors de la 

residència Creu de Palau de Girona, on ja es va iniciar la campanya a la regió el 27 de desembre de 

2020, van ser de nou els primers en rebre-la.  

Imatge 2. L'Esteve Font Nicolàs, el primer vacunat de la regió, rep la segona dosi contra la COVID-19 de gener 

 

 
Font: Regió Sanitària Girona. Gener 2021.     

La campanya de vacunació va suposar un important repte organitzatiu i logístic. L’emergència 

sanitària requeria vacunar un gran nombre de persones en el menor temps possible i ràpidament es 

van emprendre accions per assolir al més aviat possible la immunització de grup.  

Per al desenvolupament d’aquesta primera etapa centrada en la immunització a residències, el 23 

de desembre de 2020 es va crear el programa assistencial “Vacunació COVID-19 19”, coordinat des 

de l’Institut Català de la Salut, d’aplicació a tot el territori de Catalunya. Es van proposar infermers i 

infermeres en qualitat de coordinadors/es de la vacunació i a la Regió Sanitària Girona se’n van 

designar dues, cadascuna assignada a un dels dos sectors en què es va dividir el territori: Girona 

Nord i Girona Sud.  

A cadascun d’aquests territoris hi havia una seu des d’on s’organitzava tota la feina de vacunació 

amb equips mòbils. La coordinació de l’equip s’encarregava de fer una planificació de les tasques a 

partir de la  priorització de les residències de gent gran i de persones amb discapacitat. Aquesta 

priorització la feia l’Agència de Salut Pública de Catalunya i es comunicava als equips a través dels 

delegats de residències, tres a la Regió Sanitària de Girona des del 2020. Aquests delegats 
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assumeixen la supervisió de les 106 residències de gent gran, 54 de persones amb discapacitat 

intel·lectual, 17 de Salut Mental i 7 d’addiccions. En total constitueixen una població de 6.722 

persones.   

La priorització es va fer en funció de la situació epidemiològica de cada centre. Es va començar 

primer per residències blanques i verdes, es a dir, les que mai havien tingut cap cas –blanques i les 

que tot i havent tingut casos estan lliures de COVID-19 –verdes. Després es va continuar per les 

taronges i finalment per les vermelles.  

Cadascun d’aquests equips mòbils estava constituït per professionals que s’incorporaven a la 

vacunació de forma voluntària. Els grups estaven integrats per: 1 coordinadora, 4 o 5  infermers/es 

en funcions de caps de grup, una tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) i 6 administratius 

(tres en torn de matí i tres de tarda). També en formaven part 20 infermers/es, 10 en el torn de matí 

i 10 en el torn de tarda, els quals provenien de la crida voluntària que es va fer a través dels Col·legis 

Oficials d’Infermeria de Catalunya. Aquests professionals voluntaris van fer una formació prèvia i van 

participar en tot el procés tant d’administració com de registre de la vacuna. En el conjunt de la Regió 

Sanitària de Girona en total eren 40 les infermeres que conformaven aquests primers equips de 

vacunació mòbils. Les dues persones responsables dels dos equips mòbils estaven coordinades al 

seu torn per la Coordinadora de vacunació poblacional COVID-19-19 de la Regió Sanitària .La 

quantitat de dosis que es traslladaven a cada residència per la vacunació era prèviament acordada 

amb la residència, i l’equip de vacunació s’hi traslladava  amb les dosis exactes que havien de ser 

administrades.  

A partir de la primera setmana de gener, des de la Subdirecció General de Promoció de la Salut, 

s’informava setmanalment a cadascuna de les Regions Sanitàries del nombre de dosis que rebrien 

a la setmana. A partir d’aquesta informació, des de la Regió s’havia de prioritzar i proposar la 

distribució del nombre de les dosis a cadascuna de les unitats mòbils, amb la indicació de quines 

dosis havien de ser administrades a residències i quines estaven destinades als professionals 

sanitaris de primera línia. 

La informació als equips mòbils s’enviava dues vegades a la setmana, ja que les vacunes arribaven 

setmanalment en dues trameses. Sovint s’havia de recalcular la distribució del nombre de dosis 

degut a problemes de distribució d’última hora, en l’arribada de les dosis previstes per part del 

laboratori. 

Fruit de la immunització en entorns residencials, es va comprovar que en cas de contagi per COVID 

l’afectació clínica era més lleu, reduint les possibilitats d’ingrés hospitalari i les defuncions per 

coronavirus. Amb aquesta primera fase ja completada i davant el descens de contagis a les 

residències, el 31 de març es va donar per finalitzat el servei de suport de l’Espai Orpea, que 

s’utilitzava com a espai complementari a disposició de les residències de la regió amb dificultats 

d’espai per a l’aïllament dels residents. L’Espai Orpea es va obrir l’1 d’abril de 2020 fruit de la 

col·laboració entre el Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 

durant un any s’hi van atendre 291 persones, amb una estada mitjana de 15 dies. Els residents que 

s’hi traslladaven presentavaen símptomes lleus deCOVID-19 o bé eren asimptomàtics, per tal de 

descongestionar el centre afectat i garantir el correcte aïllament i sectorització  
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Durant els dotze mesos en què va estar operatiu, el centre Orpea va atendre majoritàriament usuaris 

de residències, però també va acollir persones sense llar i col·lectius o famílies vulnerables amb 

dificultats per fer el correcte aïllament als seus domicilis. L’equipament va estar gestionat 

temporalment per l’empresa de la Diputació de Girona SUMAR i de l’atenció sanitària se’n va 

encarregar l’Equip d’Atenció Primària de Can Gibert del Pla.  

Vacunació a professionals sanitaris  

Per la vacunació dels professionals sanitaris, en un inici, els equips mòbils –els mateixos que 

s’encarregaven de la vacunació a residències- rebien el nombre de dosis que havien de distribuir als 

següents punts: 

 Hospital Trueta  

 Hospital Santa Caterina 

 Hospital de Palamós 

 Hospital de Calella 

 Hospital de Figueres 

 Hospital d’Olot 

 Hospital de Campdevànol 

També preparaven el nombre de dosis de vacuna COVID-19 pels altres hospitals concertats i privats 

de la regió: Clínica Girona, Clínica Bofill i Clínica Onyar. De forma coordinada i per tal que el registre 

de la vacunació fos el més ràpid i fàcil possible, es treballava prèviament els llistats de persones a 

vacunar amb les direccions d’infermeria dels hospitals de la regió així com les dates en què es 

realitzaria.  

Per altra banda, amb l’autorització per part de l’EMA de la vacuna de Moderna, i tenint en compte les 

seves característiques especials d’emmagatzematge, es varen distribuir vacunes d’aquest tipus a 

tres hospitals de la Regió que reunien els requisits i les condicions idònies per la seva custòdia: 

Hospital Trueta, Hospital de Palamós i Hospital de Calella. Precisament per aquest motiu, la vacuna 

de Moderna s’administrava a professionals sanitaris i a persones en condicions de molt alt risc com 

els trasplantats, malaltia oncològica, hemodialitzats, immunodeficiències primàries i VIH. Des de la 

Regió es va organitzar el circuït per a la vacunació de les persones d’aquest grup als hospitals 

corresponents segons la seva situació geogràfica. 

Paulatinament es varen anar incorporant nous professionals a vacunar: dentistes, higienistes dentals, 

farmacèutics, fisioterapeutes, personal essencial, estudiants en ciències de la salut i un llarg nombre 

de professionals que podien presentar un risc superior al de la població general, als quals estava 

indicat protegir el més aviat possible. 

Per poder donar resposta ràpida a les necessitats que generava la incorporació de nous grups 

poblacionals a vacunar, i que tot el pes no recaigués en els hospitals es varen començar a obrir 
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espais de vacunació a les diferents capitals de comarca (veure apartat Punts de vacunació externs). 

A l’hora es va començar a treballar amb noves eines informàtiques per al procés de citació i registre 

de la vacunació. 

Acostant la vacuna als domicilis  

Cap a mitjans de febrer, i amb la vacunació a residències i professionals sanitaris en un estadi 

avançat, es va començar a vacunar grans dependents i persones majors de 80 anys que no vivien 

en residències amb la finalitat de seguir prioritzant aquells grups més vulnerables en cas d’infecció 

de COVID. En aquesta etapa van ser els equips d’atenció primària els que van adaptar la vacunació 

segons la situació concreta de cada persona. Es van establir tres possibilitats: administrar la dosi a 

domicili; en el centre de dia si n’és usuària o bé en el centre de salut (CAP o consultori local) o en el 

punt de vacunació extern habilitat.  

Els professionals d’infermeria d’Atenció Primària van estudiar els llistats de població diana i la 

dispersió del territori, i en base a això van organitzar la vacunació d’aquest grup. En els casos en 

què la persona no es podia desplaçar a un centre de salut, es van establir rutes per optimitzar la 

vacunació a domicilis i a zones rurals. Els professionals van afrontar un repte logístic a l’hora de 

vacunar les persones d’aquest grup prioritari en el mínim temps possible, i seguint les recomanacions 

de conservació i manipulació de cada vacuna. 

La vacunació a la població general major de 80 anys va ser l’embrió de la posterior vacunació 

massiva, que es va intensificar a partir del mes d’abril.    

Ampliació per grups i franges d’edat  

Col·lectius de professionals prioritzats  

Paral·lelament a la vacunació a residències, a persones dependents no institucionalitzades, majors 

de 80 anys i personal sanitari, es van incorporar dos vaccins més a la campanya que van permetre 

intensificar el ritme de vacunació: Spikevax de Moderna i Vaxzevria d’AstraZeneca. 

En el cas de la vacuna Moderna, es va començar a administrar des de l’àmbit hospitalari, donades 

les estrictes característiques de conservació i manipulació del vaccí. És per això que inicialment es 

va destinar a professionals del sistema sanitari públic de Catalunya, de la xarxa d’hospitals privats, 

treballadors del transport sanitari en la modalitat urgent i no urgent i transport mèdic aeri.   

Per altra banda, la vacuna d’AstraZeneca es va orientar al personal d’entre 18 i 55 anys d’un seguit 

de grups professionals prioritzats: personal d’oficines de farmàcies, fisioterapeutes, psicòlegs clínics, 

terapeutes ocupacionals, protètics dentals, personal d’odontologia, logopedes, veterinaris, 

nutricionistes, podòlegs i optometristes a més de membres de col·lectius essencials com ara 

professionals dels cossos de seguretat i d’emergències, funcionaris de presons i el personal de tots 

els centres educatius. Per a l’administració d’aquesta vacuna es van habilitar espais externs als CAP 

a Girona (Facultat del Campus de Salut de la UdG), Figueres (Teatre Jardí), Olot (Casal Marià) i 
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Blanes (Ajuntament de Blanes), a més del centre penitenciari Puig de les Basses, que s’encarregava 

de vacunar els seus professionals. El desplegament de locals externs es va modular d’acord amb el 

desenvolupament de la campanya, de tal manera que a mesura que l’estratègia avançava, alguns 

d’aquests espais van canviar per ubicacions més àmplies i també se’n van incorporar de nous.   

Immunitzant la població general  

A partir del 7 d’abril la vacunació a la població general va agafar embranzida amb la incorporació de 

les persones d’entre 70 o 79 anys (nascudes entre el 1942 i el 1951). L’emergència del moment 

requeria que el dispositiu de vacunació fos àgil i permetés immunitzar el màxim de població possible 

i no  comprometre l’activitat habitual dels CAP i consultoris locals. Així doncs, es va mantenir el 

format de vacunació en locals externs ja iniciat durant la vacunació als col·lectius professionals amb 

Vaxzevria d’AstraZeneca. La col·laboració entre administracions locals, el Servei Català de la Salut 

i les entitats proveïdores va permetre posar a disposició de la campanya una seixantena d’espais 

municipals externs als CAP per desenvolupar-hi la campanya de vacunació a la població general.  

Es tractava de poliesportius, teatres, centres cívics o casals cedits majoritàriament per ajuntaments, 

si bé també es va comptar amb altres espais de titularitat privada com ara hotels. Alguns d’aquests 

equipaments ja s’havien començat a utilitzar amb la campanya de vacunació als professionals 

prioritzats, i d’altres s’havien utilitzat anteriorment durant la vacunació de la grip.   

Els espais es van dividir en tres tipologies segons el seu abast: uns d’addicionals als CAP i que 

donaven cobertura a l’Àrea Bàsica de Salut quan s’incrementés el nombre de vacunes; uns altres 

de cobertura supramunicipal ja operatius en aquell moment com a punts de vacunació AstraZeneca 

(Figueres, Girona, Olot, Sant Antoni de Calonge i Blanes), i un tercer al Palau Firal de Girona, que 

va començar a funcionar a partir del 19 d’abril com a punt de vacunació massiu i de referència per a 

tota la regió.  

La distribució dels espais va seguir criteris poblacions i d’accessibilitat territorial, amb l’objectiu 

d’adaptar-se a la realitat de cada zona i de facilitar i acostar la vacunació de la ciutadania. A nivell 

organitzatiu, cadascun dels espais era gestionat pels professionals de l’àrea bàsica corresponent, 

exceptuant el punt massiu del Palau Firal de Girona. Els efectius d’aquest espai provenien dels dos 

equips mòbils de vacunació que havien treballat en la immunització de les residències.  

Des de principis d’abril i de forma successiva fins el mes d’agost es van incorporar 

progressivament noves franges d’edat a la vacunació massiva:  

 30 d’abril de 2021: persones de 60 anys o més (nascudes els anys 1961 o abans). 

 6 de maig de 2021: persones entre 56 i 59 anys (nascudes entre els anys 1962 i 1965). 

 12 de maig de 2021: persones entre 50 i 55 anys (nascudes entre el 1962 i el 1971). 

 2 de juny de 2021: persones entre 45 i 49 anys (nascudes entre el 1972 i 1976). 

 10 de juny de 2021: persones entre 40 i 44 anys (nascudes entre els anys 1977 i el 1981).  

 17 de juny de 2021: persones entre 35 i 39 anys (nascudes entre els anys 1982 i 1986). 

 28 de juny de 2021: persones entre 30 i 34 anys (nascudes entre els anys 1987 i 1991).  

 6 de juliol de 2021: persones entre 16 i 29 anys (nascudes entre els anys 1992 i 2005). 

 4 d’agost de 2021: persones entre 12 i 15 anys (nascudes entre els anys 2006 i 2009, i que 

ja hagin complert els 12 anys).  
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Persones sensellar i temporers  

Paral·lelament al desenvolupament de la vacunació a la població general, entre finals de maig i juny 

van arribar a Girona les primeres dosis de la vacuna Janssen. Es tractava de la quarta vacuna 

aprovada per l’Agència Europea del Medicament (EMA) i l’única monodosi. Poder disposar d’aquest 

nou vaccí va permetre accelerar el procés d’immunització de COVID-19 a majors de 40 anys i també 

a col·lectius socialment vulnerables amb poca adherència a anar als centres de salut, com ara 

persones sensellar o temporers de la campanya agrària.  

Per a la vacunació de les persones sensellar, la Regió va treballar en coordinació amb el 

Departament de Drets Socials així com també amb els serveis socials municipals i comarcals, els 

quals s’encarregaven d’identificar les persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta tasca també es 

va fer en col·laboració amb les entitats del tercer sector, que s’encarregaven n d’acompanyar les 

persones sensellar durant tot el procés i actuaven de vincle amb els professionals sanitaris de 

l’atenció primària. La vacunació es va desenvolupar tant en instal·lacions socials, com ara menjadors 

comunitaris, així com en els mateixos centres de salut i en punts de vacunació poblacional, amb la 

voluntat de fer accessible la vacuna, i es va estendre a tots els municipis.  

Pel que fa a la vacunació dels temporers de la campanya agrària de la poma i la verema de Girona, 

aquesta s’emmarca en el Pla d’acció territorial per a l’atenció sanitària dels temporers agraris, 

treballat conjuntament entre els departaments de Salut, Drets Socials, Igualtat i Feminismes, Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i empresaris del sector i del món local.  

Imatge 3. Professionals del SSIBE vacunen treballadors del sector hortofrutícola a Torroella de Montgrí        

 
Font: Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).  

El Pla, basat en el protocol de prevenció de contagis de la COVID-19 durant la campanya agrària ja 

implantat el 2020, centrava les accions en l’estratègia de vacunació, el diagnòstic precoç de 

possibles contagis, el reforç formatiu i els dispositius residencials i centres d’acollida pels temporers. 
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A més, reforçava la formació i la coordinació entre els serveis sanitaris, els agents socials i municipals 

en cas que els treballadors de la campanya de la fruita necessitessin atenció sanitària per infecció 

de COVID-19. En aquest sentit, es va establir que la vacunació dels treballadors temporers de la 

fruita es fes prèviament a l’inici de la campanya de recollida amb la vacuna monodosi de Janssen.  

El Pla, iniciat el 10 d’agost, va finalitzar el 15 de setembre amb un balanç de 358 dosis de Janssen 

administrades específicament a persones temporeres desplaçades per la recollida de la fruita. A 

aquesta dada caldria afegir-hi les treballadores i treballadors de la campanya del sector hortofrutícola 

que resideixen de forma regular a les comarques gironines, que són la majoria, i que es van poder 

vacunar a mesura que s’obrien les franges d’edat. 

Els punts de vacunació externs  

Amb el desenvolupament de la campanya, els espais anomenats intermitjos es van consolidar com 

a punts de vacunació massiva oberts a tota la ciutadania, els quals permetien complementar la 

vacunació de proximitat que es desenvolupava des dels CAP. A la Regió es van habilitar entre abril 

i setembre sis espais intermitjos distribuïts de forma equitativa en el territori: Molí de l’Anguila a 

Figueres, Casal Marià a Olot, Sala Eudald Graells a Ripoll, Palau Firal a Sant Antoni de Calonge, 

Local Mas Borinot i posteriorment Local Mas Enlaire a Blanes i la Fàbrica Llobet Guri a Calella. A 

més, es va establir un punt de referència de gran capacitat al Palau Firal de Girona i obert a la 

ciutadania de tota la Regió.   

Imatge 4. Vacunació al Palau Firal de Girona. Juny del 2021                 
 

Font: Regió Sanitària Girona.  

Aquests espais eren gestionats directament pels professionals d’infermeria de l’ABS corresponent, 

a excepció del Palau de Fires de Girona, la gestió del qual la van assumir els equips mòbils creats 

per a la vacunació a les residències. D’aquesta manera, es buscava facilitar al màxim la immunització 
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de la ciutadania, combinant la possibilitat de vacunar-se al propi CAP o bé fent-ho en qualsevol dels 

espais massius.   

A finals de setembre, l’estratègia de vacunació va encetar una nova fase. Amb un 69,2% de tota la 

població vacunada ja amb pauta completa, desapareixien els punts massius i la vacunació quedava 

adscrita als centres d’atenció primària o als punts externs que hi hagi habilitats per aquesta funció. 

Amb aquesta nova reorientació, a la Regió van tancar les seves portes el Palau Firal de Girona, el 

més gran de la demarcació, i el Centre Cultural Molí de l’Anguila de Figueres. Des de l’inici de la 

campanya fins el mes de setembre, ja s’havien administrat a la Regió 1,1 milions de vacunes, de les 

quals una quarta part (300.000 dosis) únicament al Palau Firal de Girona, la qual cosa ratificava la 

importància d’aquest punt massiu en el conjunt de l’estratègia vacunal. 

El Casal Marià d’Olot, la Sala Eudald Graells de Ripoll i el Palau Firal de Sant Antoni de Calonge 

van seguir oberts per l’administració de les segones dosis i en el cas dels dos punts restants, el Mas 

Enlaire de Blanes i la Fàbrica Llobet Guri de Calella, es van reconvertir en punts de vacunació de 

proximitat per als usuaris de l’àrea bàsica de salut.  A Girona també es va habilitar temporalment un 

espai a la seu de la Generalitat per l’administració de les segones dosis pendents del Palau Firal.   

En aquesta nova etapa en què la vacunació de la COVID-19 es va replegar als CAP, les infermeres 

van coincidir dues campanyes de vacunació: la de la grip i la de COVID, a més a més també es va 

realitzar l’administració de la dosi de record a les residències al llarg dels mesos de tardor. Amb 

l’ampliació progressiva de la dosi de record i l’inici de la vacunació infantil (5 a 11 anys) al mes de 

desembre, es va requerir de nou la reobertura dels punts de vacunació externs.   

En el següent mapa es poden observar els punts vacunals que s’han habilitat al llarg de tota la 

campanya:   

Mapa 7. Distribució dels punts de vacunació a la Regió Sanitària Girona, 2021 

 

  

Font: Regió Sanitària Girona, 2021. 
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Més espais als CAP per separar l’atenció de la COVID   

 
Amb l’objectiu de crear circuits diferenciats entre COVID i no COVID i per tal d’oferir més espai i 

confort a la ciutadania, el mes de febrer de 2021 es va iniciar a la Regió el desplegament del primer 

mòdul de suport als CAP, dels quinze previstos a la demarcació. Els mòduls es van instal·lar en 

espais annexes a aquells centres sanitaris amb majors dificultats d’espai amb l’objectiu de traslladar 

l’activitat relacionada amb el coronavirus fora del CAP, com ara la realització de proves PCR i 

l’atenció als pacients amb simptomatologia respiratòria sospitosa. Se n’han instal·lat als CAP Ernest 

Lluch de Figueres, Josep Masdevall de Figueres, Roses, Moisès Broggi de l’Escala, Sant Feliu de 

Guíxols, Cassà de la Selva, Banyoles, Llagostera, Pineda de Mar, Alfons Moré i Paretas de Salt, Can 

Gibert del Pla, Dr. Joan Vilaplana de Girona, Tordera, Canet de Mar i Blanes-2. El desplegament de 

mòduls s’emmarca en el Pla d’Enfortiment i Transformació de l’atenció primària, que té l’objectiu de 

millorar l’accessibilitat i els processos, augmentar la resolució i avançar en l’atenció a la cronicitat.  

 
Imatge 5. Mòdul de suport al CAP Can Gibert del Pla de Girona 

 

 
Font: ICS Girona.  

Maratons de vacunació sense cita 

Durant el mes de juny de 2021 va començar amb força una nova estratègia de vacunació a la Regió 

Sanitària Girona que es va acabar estenent arreu de Catalunya: les maratons de vacunació sense 

cita prèvia. La primera experiència de Marató la va realitzar l’equip dels Serveis de Salut Integrats 

del Baix Empordà (SSIBE) a la Bisbal d’Empordà el 26 de maig i davant els bons resultats obtinguts 

es va decidir ampliar la iniciativa també a altres municipis. Durant aquella primera jornada es van 

vacunar 642 persones de la franja 50-59 anys, el que va permetre augmentar la cobertura d’aquest 

grup a l’ABS de la Bisbal un 30% en un sol dia, passant d’un índex de vacunació del 43,7% al 

73,86%.  
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Les primeres jornades de vacunació exprés es van desenvolupar també a Palafrugell,  Roses, 

Torroella  de  Montgrí,  Lloret  de  Mar, l’Escala i Tossa de Mar. Aquest va ser l’embrió d’una 

estratègia que va ser molt ben rebuda al llarg de tot l’estiu i que es va acabar ampliant també als 

punts de vacunació massius transformat en jornades sense cita. Fins i tot se’n van organitzar en 

l’àmbit universitari. A la Universitat de Girona es van habilitar dos espais els dies 14 i 16 de setembre 

previs a l’inici del curs i per tal d’incentivar la vacunació a tota la comunitat universitària, així com 

també a la resta de la població major de 12 anys de Girona. En conjunt, entre Maratons i jornades 

sense cita es van fer prop de 400 accions a la Regió. 

En paral·lel, el mes de juliol també es va realitzar una acció puntual de vacunació amb Janssen, 

consistent en la utilització de punts mòbils amb l’objectiu d’accelerar la vacunació entre la població 

dels punts on s’instal·lessin. A la regió se’n va instal·lar un el dia 10 de juliol al municipi de Salt, dirigit 

a majors de 40 anys i a persones amb dificultats per accedir als punts de vacunació existents. Durant 

aquella jornada es van administrar 665 dosis de Janssen.  

La dosi de record  

Al llarg de tota la campanya es va entrellaçar la vacunació de diferents col·lectius, de franges d’edat, 

primovacunacions i pautes completes. La urgència del moment requeria aquest dinamisme i les 

vacunacions dels grups d’edat autoritzats es feien de forma paral·lela. Així mateix va succeir amb 

l’administració de la dosi addicional (indicada  a persones que per tenir el sistema immunitari debilitat 

no assolien la protecció adequada amb la pauta establerta) i de record (per a persones vacunades 

per restaurar la immunitat si es perd amb el temps), que es va començar a administrar a mitjans de 

setembre als usuaris de les residències. La dosi addicional va conviure en paral·lel amb la vacunació 

de la resta de la població, especialment els més joves (els darrers en rebre l’autorització de les 

autoritats sanitàries).  

La dosi de record augmenta la immunitat, l’allarga i ajuda a reduir el risc de desenvolupar un quadre 

clínic greu de la malaltia. També contribueix a oferir una protecció més àmplia contra noves variants. 

Per aquests motius i, afegit al fet que l’edat és un factor de risc, van ser els primers en inocular-se 

la popularment coneguda com a “tercera dosi”.  Per aquets motius, els usuaris de residències   van 

ser els primers en inocular-se la popularment coneguda com a “tercera dosi”.  A més, també es va 

començar a administrar a persones amb condicions de molt alt risc de patir complicacions per la 

COVID-19, com ara amb immunosupressió, trasplantades, etc. I també als  vacunats amb Janssen 

i personal sanitari.  

A partir del 25 d’octubre, es va iniciar la vacunació de la dosi de record per a la població general a 

partir de 70 anys. Ho feia de forma simultània a la campanya contra la grip, que s’iniciava el mateix 

dia, de tal manera que les persones podien rebre alhora les dues injeccions amb de protegir al màxim 

els col·lectius més vulnerables. 

El desplegament de la dosi de record es va realitzar a cavall entre el final de la cinquena onada 

(iniciada a l’estiu i fins setembre) i l’inici de la sisena (iniciada a la tardor-hivern i amb continuïtat a 

inicis de 2022). Amb la campanya de la grip a la recta final, a principis de desembre es va obrir la 

vacunació de record a partir de 65 anys i, de forma progressiva i al llarg de tot el mes, es va incorporar 

la població a partir de 40 anys (que es va autoritzar el 29 de desembre de 2021).     
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Paral·lelament, es van reactivar els punts de vacunació poblacionals per facilitar l’administració de 

la dosi de record. La primera dosi de record tindria un major recorregut en el transcurs del 2022, 

quan es va acabar obrint  als majors de 18 anys. En aquesta fase, el 9 de desembre es va reobrir la 

seu de la Generalitat a Girona com a espai vacunal. En aquest punt ja s’hi havia desenvolupat la 

fase final de la campanya de vacunació massiva amb l’administració de les segones dosis pendents 

després del tancament del Palau Firal de Girona i amb la campanya de la dosi de record s’hi reprenia 

aquest ús.  

A la Regió Sanitària Girona es van habilitar els següents punts:  

 Girona - Seu de la Generalitat 

 Figueres - Centre Cultural Molí de l'Anguila 

 Calella - Espai Mercat de Calella 

 Blanes - Local Mas Enlaire 

 Ripoll- Sala Eudald Graells 

 Olot - Casal Marià 

 
Figura 10. Gràfica de l'evolució de la dosi de reforç a la Regió Sanitària Girona 

 
 

 
Font: Quadern de Seguiment COVID- RS Girona, 31 de desembre de 2021.   
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La immunització arriba als infants 
 
El 15 de desembre de 2021, la Regió Sanitària Girona va donar el tret de sortida a la vacunació 

contra la COVID-19 dels infants de 5 a 11 anys, amb l’administració de les primeres dosis de la 

vacuna Pfizer pediatria amb cita a dos dels punts pediàtrics habilitats: la Generalitat de Catalunya a 

Girona i l’Espai Mercat de Calella. En els dies següents es van obrir la resta de punts de vacunació 

pediàtrica, un total de 9 punts de vacunació per a infants de 5 a 11 anys distribuïts arreu del territori 

i d’abast supramunicipal. La majoria d’aquests espais ja estaven operatius en el marc de l’estratègia 

de vacunació a majors de 12 anys i per la dosi de record.  

 

Imatge 6. Vacunació infantil a les sales mèdiques de la Generalitat a Girona               

 
Font: Regió Sanitària Girona. Desembre 2021. 

 

A la Regió Sanitària es van obrir els següents punts de vacunació pediàtrica:  

 Girona - Seu de la Generalitat 

 Figueres - Centre Cultural Molí de l'Anguila 

 Calella - Espai Mercat de Calella 

 Blanes - Local Mas Enlaire 

 Ripoll- Sala Eudald Graells 

 Olot- Casal Marià 

 Santa Coloma de Farners- Pavelló Els Saioners 

 Pineda de Mar- Hotel Splash 
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 Palafrugell- Centre Cultural La Bòbila 

L’estratègia es va complementar amb la vacunació de proximitat en diversos centres d’atenció 

primària per als infants inscrits a l’Àrea Bàsica de Salut corresponent. 

El fet que la preparació i les dosis de la vacuna pediàtrica sigui diferent a l’habitual, va posar de relleu 

la importància de crear circuits completament diferenciats, de manera que en aquests punts 

pediàtrics o bé es podien fer cues diferenciades o bé se separava per franges horàries. A tall 

d’exemple, en el cas de la Generalitat a Girona, convivia la vacunació a majors de 12 anys a l’Espai 

Santa Caterina, amb la vacunació infantil, que es va començar a fer en un espai separat, a les Sales 

Mèdiques de l’Edifici.  

La vacuna administrada als infants (Pfizer pediàtrica) és la mateixa que la injectada en adults (Pfizer 

adults), però la dosis per a aquesta franja d’edat és un terç (10 micrograms) de la que s’administra 

als adolescents i adults (30 micrograms). La dosi és la mateixa per un nen o nena de 5 anys que per 

un o una de 11 anys i cal també administrar dues dosis separades per 8 setmanes per assolir la 

immunització en cas que no s’hagi passat la COVID.  
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La vacunació a Girona, en xifres    

El 27 de desembre de 2021 es va commemorar el primer aniversari de l’inici de la vacunació COVID, 

i amb aquesta fita es tancava un any històric a nivell sanitari i social. A les portes de final d’any, la 

vacunació seguia guanyant terreny amb la immunització dels infants de 5 a 11 anys i l’avanç de la 

dosi de record. Si el 27 de desembre de 2020 se celebrava l’entrada de la vacuna a les residències, 

365 dies després els centres residencials ja havien assolit un 98,5% de cobertura en pauta completa 

i un 90% en la dosi de record. Pel que fa al total de la població, s’havien assolit cobertures del 76,8% 

en primera dosi, 66,1% en segona i 73,6 en pauta completa.  

Figura 11. Cobertures de vacunació per grups d'edat                           

 

 

 
Font: Quadern de seguiment COVID. Regió Sanitària Girona.  

L’ús dels punts de vacunació, amb major capacitat que els CAP, ha estat determinant per avançar 

amb l’estratègia vacunal. Tant és així que de les 1.380.873 dosis posades a la Regió, el 49,1% s’han 

administrat en punts vacunació massiva (677.700), el 46,3% en CAP i hospitals (638.991) i el 4,6% 

restant en equips mòbil (64.182). 
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Taula 4. Vacunes administrades a la RS Girona per tipus de dispositiu. Des del 27 de desembre de 2021 al 
27 de desembre de 2021    

  
 Administrades 

ABS i Hospitals 638.991 

Equips mòbils 64.182 

Vacunació massiva als PVP 677.700 

Total  1.380.873 

Font: Subdirecció Regional a Girona de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.  

El volum de vacunes inoculades ha sigut fluctuant al llarg de l’any, segons diferents variables com  

disponibilitat de vacunes i el volum de població a vacunar. Així doncs, els mesos de juny i juliol són 

els que concentren el major nombre de vacunes inoculades: 272.908 al juny i 255.825 al juliol. 

Ambdós mesos sumen un total de 528.733 dosis, el que representa el 37% de totes les vacunes 

posades durant el 2021. Aquest fet és atribuïble a l’obertura de les franges d’edat entre 16 i 49 anys 

que es va produir entre juny i juliol. Així mateix, si mirem més al detall i desgranem setmana a 

setmana, trobem que el període entre l’1 i el 7 de juliol és quan es registra el major nombre dosis 

administrades: 79.228. I pel que fa a les vacunes diàries, el 9 juliol es va registrar un pic de 15.910 

vaccins.  

Figura 12. Gràfica de les vacunes administrades per mesos durant el 2021 a la Regió Sanitària Girona               

 

 
Font: Dadescovid. Regió Sanitària Girona.  

La immunització infantil i l’avanç de les dosis de record tanquen un any marcat per la campanya de 

vacunació. A finals de 2021, la cobertura de la dosi de record era del 25,1% i en el cas dels infants, 

la primovacunació en tan sols dues setmanes ja era del 18,15%.  
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Sistema sanitari 
integral d’utilització 
pública de Catalunya 
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Atenció primària                                      
L’activitat que s’analitza en aquesta memòria ve classificada en línies assistencials i correspon 

exclusivament a l’activitat finançada pel CatSalut i no a la totalitat notificada pels centres als registres 

del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) del CatSalut. 

Recursos 

L’atenció primària és el primer nivell d’accés de la ciutadania a l’assistència sanitària. S’articula a 

partir de les àrees bàsiques de salut (ABS), unitats territorials elementals que concentren el nucli 

fonamental de l’activitat assistencial en el centre d’atenció primària (CAP).  

Les ABS estan formades per un equip d’atenció primària (EAP), que és el conjunt de professionals 

sanitaris i no sanitaris que dirigeix i desenvolupa les seves activitats en el CAP; de vegades un EAP 

presta els seus serveis en més d’un CAP. A més, cada ABS també disposa d’una unitat d’atenció a 

la salut sexual i reproductiva (ASSIR). En localitats petites on no hi ha CAP, l’atenció primària 

s’ofereix des dels consultoris locals (CL).  

El CAP és el lloc d’atenció presencial on cal anar quan es té un problema de salut o quan es vol 

prevenir alguna malaltia. A la resta de serveis assistencials, s’hi accedeix per derivació des de 

l’atenció primària, excepte el 061 CatSalut respon o a les urgències, on s’hi pot accedir directament. 

Fora de l’horari de visites programades alguns CAP disposen d’atenció continuada. L’atenció a les 

urgències de baixa i mitjana complexitat s’ofereix en els Centres d’Urgències d’Atenció primària 

(CUAP) o, en alguns territoris altres dispositius integrats en hospitals comarcals. 

La Regió Sanitària Girona està formada per 41 ABS, 55 CAP i 175 CL distribuïts per AGA: 
 
Taula 5. Distribució per AGA dels EAP, CAP i CL, 2021                                                                                                                                   

 

AGA 
Nombre 

d'EAP 
CAP Consultoris locals 

Alt Empordà 8 11 63 

Baix Empordà 5 6 30 

Garrotxa 4 4 16 

Ripollès 3 4 14 

Alt Maresme 5 5 7 

Selva Marítima 2 4 1 

Gironès Nord i Pla de l'Estany 7 8 24 

Gironès Sud i Selva Interior 7 13 20 

Total 41 55 175 

 
 
 
 
 
 



 

42 
 

 Anuari d’activitat 2021. Regió Sanitària Girona. 

Mapa 8. Distribució geografia dels CAP per les diferents ABS de la Regió Sanitària Girona 

 

 
Font: SIIS. 

 
 

Taula 6. Relació d'equips d'atenció primària per EP, 2020       
 

Entitat Proveïdora  Nombre 
d'EAP 

F. H. de Palamós-S. Salut Int. B. Empordà 4 

Fundació Privada Hospital de Campdevànol 1 

Fundació Salut Empordà 1 

Institut Català de la Salut 26 

Institut d'Assistència Sanitària 3 

Albera salut, SL 1 

Corporació de Salut del Maresme i Selva 3 

F. H. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa 2 

Total 41 

 

Activitat 
 
Percentatge de visites amb derivació, cobertura pacients atesos i taxa de visites finançats pel 

CatSalut per AGA, Regió Sanitària i Catalunya, 2021. Per a la cobertura de pacients atesos (942.443) 

i el nombre de visites (8.006.029), s’ha pres com a referència l’activitat total, incloent també la 

realitzada fora l’horari de cobertura del centre. En canvi, si es té en compte únicament les l’activitat 

realitzada en l’horari del centre, el total de visites és de 7.635.718. Les dades corresponents al 

nombre de visites per tipus d’activitat (Figura 13) també inclou les visites realitzades fora de l’horari 

del centre. En cas que només es tingui en consideració les visites realitzades dins l’horari del centre, 

la distribució és la següent: atenció al centre de salut (3.910.203); atenció per telèfon (2.062.733); 

atenció a través de les TIC (1.452.897); atenció a domicili (209.885).  
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Taula 7. Cobertura pacients atesos i taxa de visites finançats pel CatSalut per AGA, atenció primària, Regió 
Sanitària Girona i  Catalunya, 2021  

 

Font: SIIS, 2021. 

 
 
Figura 13. Nombre de visites a EAP per tipus d’activitat*. Regió Sanitària Girona, 2021              

  
Font: SIIS, 2021. 
*S’inclou tota l’activitat, inclosa la de fora de l’horari habitual del centre.  
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AGA 
Pacients 

atesos 
visites 

% visita 
amb 

derivació 

cobertura 
(% pacients 

atesos) 

Taxa bruta de 
visites (per 

100 h.) 

Alt Empordà 123.499 1.226.481 2,5 88,4 878,4 

Baix Empordà 112.921 1.100.503 3,3 87,6 854,1 

Garrotxa 51.457 521.670 2,7 88,7 898,9 

Ripollès 22.707 236.853 2,7 93,2 971,8 

Alt Maresme 109.856 1.164.990 2,5 81,8 973,6 

Selva Marítima 70.697 681.188 3,5 87,8 846,7 

Gironès Nord i Pla de 
l'Estany 

142.491 1.425.851 3,0 86,7 867,3 

Gironès Sud i Selva 
Interior 

140.928 1.569.148 2,7 90,9 1.012,4 

Total Regió Sanitària 774.556 7.982.684 2,9 89,0 910,6 

Total Catalunya 6.583.885 65.736.280 3,1 85,5 854,0 
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Figura 14. Mitjana de visites per pacient i sexe a l’atenció primària, Regió Sanitària Girona, 2021       

 
 

 
Font: SIIS, 2021. 

 
Figura 15. Percentatge de visites per tipus de professional, atenció primària, Regió Sanitària Girona, 2021

 
 

 
Font: SIIS, 2021. 

 
 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Home Dona

Metge/ssa de 
família
49,88%

Pediatre/a
5,99%

Odontòleg/oga
2,13%

Infermer/a
41,26%

Treballador/a 
social
0,75%

Metge/ssa de família Pediatre/a Odontòleg/oga Infermer/a Treballador/a social



 

45 
 

 Anuari d’activitat 2021. Regió Sanitària Girona. 

Motius de consulta 

Els motius de consulta s’han analitzat utilitzant les agrupacions del Clinical Classifications Software 

(CCS), de l’Agency for Healthcare Research and Quality (HRQ) del Govern dels Estats Units. 

En el gràfic es mostra el nombre de visites dels 20 motius de consulta més freqüents en població 

infantil (menors de 15 anys) i adulta (15 o més anys). Quant a la interpretació cal tenir en compte 

que un mateix pacient pot estar inclòs en més d’un grup o categoria diagnòstica. I en el cas de les 

visites ens trobem que una visita notificada pot generar més d’un motiu de consulta, la qual cosa 

provoca que les visites totals per motiu de consulta o problema de salut siguin superiors a les 

notificades. 

Taula 8. Motius de consulta més freqüents dels menors de 15 anys per categories CCS segons el nombre de 
visites, atenció primària, Regió Sanitària Girona, 2021  

 

Categories diagnòstiques Pacients 
Edat 

mitjana 
(anys) 

Percentatge 
nenes (%) 

Visites 

Examen/avaluació mèdic 78.918 4,9 48,6 250.461 

Immunitzacions i cribratges de malalties 
infeccioses 

66.220 7,7 49,2 124.822 

Altres infeccions respiratòries de vies altes 32.189 5,1 47,3 77.356 

Infeccions víriques 17.257 5,8 47,8 34.740 

Febre d'origen desconegut 14.052 4,6 47,1 34.614 

Trastorns de les dents i els maxil·lars 13.461 8,8 48,1 21.929 

Reaccions al·lèrgiques 12.966 5,7 49,8 22.552 

Altres lesions i afeccions degudes a causes 
externes 

11.389 7,8 41,4 17.391 

Altres trastorns nutricionals, endocrins i 
metabòlics 

9.914 8,9 44,4 25.237 

Altres malalties respiratòries de vies baixes 8.932 4,9 45,4 17.974 

Admissió administrativa/social 8.914 7,2 47,3 13.704 

Altres trastorns d'orella i òrgans dels sentits 8.526 7,2 51,9 12.804 

Altres malalties respiratòries de vies altes 8.197 8,7 42,6 18.175 

Altres 60.051 5,8 49,3 132.797 

No assignable 15.552 8,5 49,5 34.263 

Font: SIIS, 2021. 
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Taula 9. Motius de consulta més freqüents dels majors de 14 anys per categories CCS segons el nombre de 
visites, atenció primària, Regió Sanitària Girona, 2021 

 

Categories diagnòstiques Pacients 
Edat 

mitjana 
(anys) 

Percentatge 
de dones 

(%) 
Visites 

Immunitzacions i cribratges de malalties 
infeccioses 

411.934 56,4 53,3 886.512 

Examen/avaluació mèdic 146.150 43,6 53,7 273.305 

Hipertensió essencial 139.171 71,4 50,3 702.126 

Altres trastorns nutricionals, endocrins i 
metabòlics 

134.486 65,1 54,8 498.431 

Espondilosi, trastorns del disc intervertebral i 
altres trastorns d'esquena 

95.116 54,7 58,8 264.599 

Altres malalties del teixit connectiu 94.831 61,3 61,1 296.216 

Diabetis mellitus sense menció de complicacions 73.074 69,0 44,3 451.024 

Admissió administrativa/social 70.847 74,6 60,3 250.247 

Hiperlipidèmia 67.662 67,9 52,2 255.322 

Trastorns d'ansietat 63.420 50,6 68,8 165.660 

Trastorns relacionats amb altres drogues 62.530 53,6 43,9 192.114 

Altres infeccions respiratòries de vies altes 59.119 44,3 59,0 106.125 

Trastorns de la glàndula tiroide 55.634 61,9 82,9 196.007 

Altres cures 55.181 75,2 54,5 287.480 

Codis residuals, no classificats 50.583 68,5 52,5 153.416 

Altres trastorns no traumàtics d'articulacions 50.370 57,4 58,5 119.172 

Altres lesions i afeccions degudes a causes 
externes 

45.002 58,6 47,9 108.267 

Símptomes i afeccions mal definides de l'aparell 
genitourinari 

43.974 74,8 70,7 148.438 

Altres 122.793 65,7 55,3 431.348 

No assignable 121.593 46,4 54,0 390.394 

Font: SIIS, 2021. 
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Atenció continuada i urgent                            
                            
L’atenció continuada i urgent (no inclou SEM) es presta des de diferents recursos i circuits per tal de 

donar resposta a la demanda d’atenció immediata de la ciutadania. Aquesta demanda es concreta 

en diferents situacions que requereixen una resposta assistencial diferent en funció de la gravetat 

que presenten. 

 

 
Font: CMBD.  
Urgències ateses: Dada global d’urgènces ateses a CUAP.  
 

Recursos 
 

La Regió Sanitària Girona té 48 dispositius d’urgències distribuïts de la següent manera, sense 

incloure el SEM:  
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Taula 10. Distribució per AGA i UP dels centres amb atenció continuada 

 

AGA Tipus de servei Unitat Proveïdora 
Centres 

CatSalut 
24 

hores 

Alt Empordà Atenció continuada EAP L'Escala 1 Sí 

PAC La Jonquera 1 Sí 

PAC Llançà 1 Sí 

PAC Roses 1 Sí 

PAC Cadaqués 1 Sí 

PAC Bàscara 1 No 

EAP Peralada 1 No 

Hospital Hospital de Figueres 1 Sí 

Baix Empordà Atenció continuada EAP Palafrugell 1 Sí 

EAP La Bisbal 1 Sí 

EAP Torroella de Montgrí 1 Sí 

EAP Sant Feliu de Guíxols 1 Sí 

PAC Platja d'Aro 1 No 

Hospital Hospital de Palamós 1 Sí 

Garrotxa Atenció continuada PAC Besalú 1 Sí 

EAP La Vall d'en Bas 1 No 

Hospital Hosp. d'Olot i C. Garrotxa 1 Sí 

Ripollès Atenció continuada EAP Ribes de Freser - 
Campdevànol 

2 No 

PAC Ripoll 1 No 

PAC Camprodon 1 No 

Hospital Hospital de Campdevànol 1 Sí 

Alt Maresme Atenció continuada PAC Canet de Mar 1 No 

PAC Pineda de Mar 1 Sí 

PAC Tordera 1 No 

EAP Calella 1 No 

EAP Malgrat de Mar 1 No 

Hospital HC Sant Jaume Calella i HC 
de Blanes 

1 Sí 

Selva Marítima Atenció continuada PAC Blanes 1 No 

EAP Lloret de Mar 2 Sí 

Hospital Hospital Comarcal de Blanes 1 Sí 

Gironès Nord i Pla de 
l'Estany 

Atenció continuada EAP Sarrià de Ter 1 No 

EAP Celrà 1 No 

Centre d'urgències 
d'atenció primària 

CUAP Güell 
1 Sí 

Hospital Clínica Salus Infirmorum 1 Sí 

Hospital U de Girona Doctor 
Josep Trueta 

1 Sí 

Gironès Sud i Selva 
Interior 

Atenció continuada EAP Salt 1 No 

PAC Sils 1 No 

PAC Vidreres 1 No 

PAC Santa Coloma de 
Farners 

1 Sí 

PAC Arbúcies 1 No 

PAC Sant Hilari 1 No 

EAP Breda - Hostalric 2 No 

EAP Anglès 1 No 

EAP Cassà de la Selva 1 Sí 

Hospital Hospital Santa Caterina 1 Sí 

Total     48  
Font: SIIS, 2021. 
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Activitat 
 
Figura 16. Urgències ateses a la RS Girona per tipus de dispositiu, 2021   

                  

 
Font: SIIS, 2021. 

 
Figura 17. Urgències ateses a la RS Girona per tipus de dispositiu, 2021                  
               

 

 
Font: SIIS, 2021. 
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Figura 18. Evolució de les urgències per tipus de dispositiu, 2018-2021        

             

                  
Font: SIIS, 2021. 

 
Quant a la distribució de les urgències hospitalàries per regió sanitària del pacient i del recurs durant 

l’any 2021, podem dir que les UP de la RS Girona han atès 318.136 urgències de les quals un 

90,15% són de pacients de la pròpia regió. Per altra banda les urgències al total de Catalunya dels 

residents a la Regió Sanitària Girona han estat 307.038 de les quals un 93,3% han anat a centres 

de la seva regió. 

 
Figura 19. Urgències hospitalàries per RS Girona del pacient i del recurs, 2021  

 

 
Font: SIIS, 2021. 
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És rellevant destacar que un 13% de les urgències hospitalàries acaben amb un ingrés. La següent 

taula mostra la quantitat d’urgències que acaben amb un ingrés al mateix centre que les atén, 

desglossat per AGA. 

 
Taula 11. Urgències hospitalàries per AGA que han requerit ingrés al propi centre, 2021 

 

AGA 
Urgències amb ingrés 

al propi centre 

% urgències 
ingrés al propi 

centre 

Alt Empordà 6.595 17,9 

Baix Empordà 4.779 9,4 

Garrotxa 2.043 6,7 

Ripollès 718 7,2 

Alt Maresme 6.525 15,0 

Selva Marítima 2.966 9,5 

Gironès Nord i Pla de l'Estany 10.713 16,1 

Gironès Sud i Selva Interior 7.848 16,7 

Total  42.187 13,3 

Font: SIIS, 2021. 
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Atenció especialitzada                                       
 

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 Catalunya. Aquesta xarxa està ordenada en diferents nivells d’estructura, que garanteixen un 

poder resolutiu diferencial i permeten un flux de pacients quan la patologia així ho requereix.  

La Regió Sanitària Girona compta amb 11 centres hospitalaris de diversa titularitat que formen part 

del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). Aquests centres estan 

ubicats en el territori de forma equilibrada, formant una xarxa d'hospitals generals bàsics i un centre 

de referència per atendre les patologies més complexes que és l’Hospital Universitari de Girona Dr. 

Josep Trueta (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol en el cas de l’Alt Maresme). Així doncs, 

una de les característiques de la Regió Sanitària de Girona, és l’adequada sectorització de l’atenció 

especialitzada i la jerarquització de centres d’acord amb el nivell de complexitat. 

Distingim l’Hospital Dr. Josep Trueta com a centre de referència de la Regió Sanitària de Girona i 

els centres hospitalaris comarcals de Figueres (Fundació Salut Empordà), Palamós (Fundació 

Hospital de Palamós), Comarcal de Blanes i Sant Jaume de Calella (Corporació de Salut del 

Maresme i la Selva) Santa Caterina (Institut d’Assistència Sanitària), Olot (Fundació Hospital d’Olot 

i Comarcal de la Garrotxa) i Campdevànol (Fundació Hospital de Campdevànol). L’ICO disposa 

d’una estructura descentralitzada dins l’Hospital Doctor Josep Trueta. A més, a la RS Girona hi ha 

dos centres complementaris, la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles i la Clínica Girona. 

En conjunt els centres del SISCAT de la RS Girona disposen de 1.337 llits convencionals distribuïts 

per AGA: 
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Taula 12. Llits convencionals del SISCAT, Regió Sanitària Girona, 2021  

 

*Centres de referència // **Centres complementaris               
         
                                                                                                                                                  
Mapa 9. Hospitals de la Regió Sanitària Girona 

 
 

 
Font: SIIS.  

 

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

 

-Intervencions quirúrgiques, amb ingrés o sense. Si no cal ingrés, es parla de cirurgia 

menor o major ambulatòria, segons el grau de complexitat sigui baix o mitjà. 

-Urgències, poden ser serveis generals o especialitzats 

-Consultes externes, serveis de consulta de les especialitats de medicina interna, cirurgia 

AGA Centre CatSalut 
Població (RCA 

2021) 
Nombre 

de llits 
Taxa bruta 

(1000 h.) 

Alt Empordà Hospital de Figueres 139.627 148 1,1 

Baix Empordà Hospital de Palamós 128.854 109 0,8 

Garrotxa 
Hospital d'Olot i Comarcal de 
la Garrotxa 

58.037 64 1,1 

Ripollès Hospital de Campdevànol 24.372 35 1,4 

Alt Maresme 
Hospital Comarcal Sant 
Jaume de Calella 

119.661 151 1,3 

Selva Marítima Hospital Comarcal de Blanes 80.543 80 1,0 

Gironès Nord i Pla 
de l'Estany 

Clínica Girona 

164.393 

20 

3,0 

Clínica Salus Infirmorum 28 

Hospital Universitari Doctor 
Josep Trueta de Girona* 

407 

ICO Girona* 36 

Gironès Sud i Selva 
Interior 

Hospital Santa Caterina 154.994 259 1,7 

Total   870.481 1.337 1,5 
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general i aparell digestiu, traumatologia i cirurgia ortopèdica, obstetrícia i ginecologia, 

pediatria i cirurgia pediàtrica, psiquiatria i altres serveis (anestèsia, radioteràpia, 

drogodependències, etc.) 

-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. 

-Proves diagnòstiques. Són exploracions complementàries sol·licitades per un metge de 

qualsevol nivell assistencial amb l’objectiu d’ajudar a definir el diagnòstic o per instaurar un 

tractament. 

 

Activitat 
 

Descripció dels contactes d’hospitalització 
 

L’any 2021 s’han fet 80.630 contactes d’hospitalització a la Regió Sanitària de Girona finançats pel 

Servei Català de la Salut, comptant les hospitalitzacions, la cirurgia major ambulatòria (CMA) i 

l’hospitalització domiciliària. D’aquests, el 43,28 % (34.897) han requerit hospitalitzacions per 

qüestions mèdiques, el 7,13% (5.745) obstètriques i el 49,59% (39.988) quirúrgiques (inclou CMA): 

 
Taula 13. Contactes d'hospitalització d'aguts per tipus d'activitat i alta informats als centres hospitalaris de la 
Regió Sanitària Girona, 2021  

 

AGA Tipus activitat CMBD Mèdica Obstètrica Quirúrgica Total 

Alt Empordà 
Hospitalització convencional 5.308 882 1.987 8.177 

CMA -- -- 3.163 3.163 

Baix Empordà 
Hospitalització convencional 3.549 847 2.052 6.448 

CMA -- -- 3.015 3.015 

Garrotxa 
Hospitalització convencional 1.918 433 1.182 3.533 

CMA -- 2 1.848 1.850 

Ripollès 
Hospitalització convencional 864 71 207 1.142 

CMA -- 2 844 846 

Alt Maresme 

Hospitalització convencional 5.803 676 1.603 8.082 

Hospitalització  domiciliària 416 -- -- 416 

CMA 1 22 1.710 1.733 

Selva Marítima 

Hospitalització convencional 2.093 -- 1.188 3.281 

Hospitalització  domiciliària 342 -- -- 342 

CMA -- -- 2.506 2.506 

Gironès Nord i 
Pla de l'Estany 

Hospitalització convencional 10.034 1.536 11.055 22.625 

CMA 2 -- 2.087 2.089 

Gironès Sud i 
Selva Interior 

Hospitalització convencional 4.566 1.233 2.460 8.259 

CMA 1 41 3.080 3.122 

Total    34.897 5.745 39.987 80.629 

Font: CMBD-AH. 
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Els contactes d’hospitalització informats al CMBD-AH per l’any 2021 a la Regió Sanitària Girona han 

estat 80.629, un 13% superiors al 2020. Aquests contactes corresponen al 10% del total Catalunya 

i han tingut una estada mitjana de 4,1 dies mentre que pel conjunt de Catalunya ha estat 4,3 dies. 

 
Figura 20. Evolució contactes d'hospitalització del 2018 al 2021, segons siguin quirúrgiques, obstètriques o 
mèdiques. Regió Sanitària Girona          

 

 
Font: CMBD-AH. 

 
El següent mapa indica per cada AGA de la Regió Sanitària Girona del total de contactes dels seus  
residents i la taxa d’hospitalització d’aguts x 1000 habitants que li correspon. 
 
 

  
 

 
Font: Font: CMBD-AH. 

37.435 35.981 32.641 34.897

6.463 6.443
6.098 5.745

41.102 40.873

32.436
39.988
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Mapa 10. Taxes d’hospitalització per mil habitants dels contactes d’hospitalització finançats pel CatSalut en 
població resident a la Regió Sanitària Girona, 2021 

Alt 
Empordà: 
13.651 
97,8 

Alt 
Maresme: 
13.978 
116,8 

Baix Empordà: 
11.738 
91,1 

Gironès N i PE: 
14.151 
86,1 

Gironès S i SI: 
14.535 
93,8 

Selva Marítima: 
7.678 
95,3 

Ripollès: 
23.138 
128,8 

Garrotxa: 
6.081 
104,8 
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Indicadors de qualitat i eficiència hospitalària.  
 

La qualitat i la seguretat assistencials són elements clau que els sistemes sanitaris i, en especial, els 

d’utilització pública com ara ho és el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya 

(SISCAT)— han de garantir a la ciutadania a la qual ofereixen els serveis. 

Per mesurar la qualitat i eficiència dels hospitals de la Regió Sanitària Girona es donen tres indicadors 

amb els quals es poden comparar cadascuna de les AGA. 

 
Taula 14.  Indicadors de qualitat i eficiència hospitalària. Regió Sanitària Girona, 2021  

 

AGA d'adreça de la UP 
Ingressos 

urgents (%) 
Cesàries (%) 

Mortalitat 
hospitalària (%) 

Alt Empordà 57,4 29,0 3,4 

Baix Empordà 50,5 20,7 1,7 

Garrotxa 43,5 23,3 3,1 

Ripollès 45,4 32,8 4,1 

Alt Maresme 62,9 18,4 3,9 

Selva Marítima 42,7 0,0 3,6 

Gironès Nord i Pla de l'Estany 59,9 25,4 3,6 

Gironès Sud i Selva Interior 53,3 17,9 2,0 

Total 55,1 22,7 3,1 

Font: SIIS, 2021. 

 

Cirurgia menor ambulatòria i hospital de dia 
 
 
Taula 15. Activitat realitzada en cirurgia menor ambulatòria i hospital de dia per AGA. Regió Sanitària Girona, 
2021  

 

AGA 
Cirurgia menor 

ambulatòria 
Hospital de dia 

Alt Empordà 4.980 2.703 

Baix Empordà 4.461 4.675 

Garrotxa 2.027 5.033 

Ripollès 1.115 1.744 

Alt Maresme 9.451 8.607 

Gironès Nord i Pla de l'Estany 7.909 66.246 

Gironès Sud i Selva Interior 2.342 11.496 

 Total 32.285 100.504 

Font: SIIS, 2021. 
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Atenció intermèdia                                    
 

Recursos 
L’atenció sociosanitària comprèn el conjunt de cures destinades a aquelles persones malaltes, 

generalment amb caràcter crònic, i persones amb discapacitat que, per les seves característiques 

especials, poden beneficiar-se de l’actuació simultània dels serveis sanitaris i socials per potenciar 

la seva autonomia, pal·liar les seves limitacions o sofriments i facilitar la seva reinserció social. Inclou 

l’atenció a les persones amb demència, l’atenció a les persones amb malaltia neurològica que pot 

cursar amb discapacitat, l’atenció a la gent gran i l’atenció a les persones amb malaltia avançada 

terminal i les cures pal·liatives. 

En l’àmbit sociosanitari és molt rellevant la diferent tipologia de centres, així com la diferent tipologia 

dels equips de suport que treballen vinculats amb altres línies d’atenció i poden derivar els pacients 

als recursos assistencials més adients. Així distingirem entre centres sociosanitaris amb 

internament, centres d’atenció ambulatòria (hospitals de dia) i equips de suport (PADES, UFISS i 

EAIA). 

Centres sociosanitaris amb internament 
 
El següent mapa mostra la distribució que hi ha a la Regió dels centres d’internament sociosanitaris. 

 
Mapa 9. Centres sociosanitaris d’internament a la Regió sanitària Girona, 2021         

                                                                                                                                                      
    

 
Font: SIIS.  
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Les activitats que es porten a terme en aquests centres són: Llarga estada (LLE), convalescència 

(CV), cures pal·liatives (CP) i subaguts. 

 

Taula 16. Llits sanitaris d’internament a cada centre classificat per AGA a la Regió Sanitària Girona, 2021 

 
  

LLE CV CP MEP Subaguts 

Alt Empordà           

  Centre Sociosanitari Bernat 
Jaume  

71 30 11 - 8 

Baix Empordà             

  Centre Palamós Gent Gran  52 - - 42 - 

Garrotxa             

  Hospital d'Olot i Comarcal de 
la Garrotxa 

36 - - 19 3 

Ripollès             

  Hospital de Campdevànol 20 15       

Alt Maresme i Selva 
Marítima 

  
          

Alt Maresme             

  Hospital Comarcal Sant 
Jaume de Calella 

30 - - 28 10 

Selva Marítima             

  Hospital SS Lloret de Mar 40 - - - - 

  Hospital Sant Jaume de 
Blanes 

21 - - - - 

  Hospital Comarcal de Blanes   - - 17   

Gironès, Pla de 
l'Estany i Selva 
Interior 

  
          

Gironès Nord i Pla de 
l'Estany 

  
          

  Residència Puig d'en Roca  27 - - - - 

  Residència Geriàtrica Maria 
Gay 

24 - - - - 

  Clínica Salus Infirmorum 40 - - 15 - 

  Hospital Sociosanitari 
Mutuam Girona 

24 - - 72 - 

Gironès Sud i Selva 
Interior 

  
          

  CSS Parc Hospitalari Marti i 
Julià 

37 31 16 - 25 

Total    421 86 27 196 46 

 
 

Recursos sociosanitaris amb atenció ambulatòria (hospitals de dia) 

 
Són dispositius assistencials en règim diürn que presta un servei d’assistència interdisciplinària, 

predominantment sanitària, on el pacient amb malalties i incapacitats físiques o psíquiques acudeix 

durant el dia per rebre un tractament integral. 

 

Hi ha un total de 10 centres i 215 places distribuïdes en els següents centres:  
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 Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar (9 places) 

 H.C. Sant Jaume de Calella (18 places) 

 C. Palamós Gent Gran (15 places) 

 CSS Bernat Jaume (34 places) 

 H. d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (8 places) 

 Residència Geriàtrica Maria Gay (24 places) 

 Mutuam Girona (17 places) 

 CSS Parc Hospitalari Martí Julià (44 places) 

 Clínica Salus Infirmorum (24 places) 

 Hospital de Campdevànol (22 places) 

 

Equips de suport 
 

Tenen com a objectiu influir en la qualitat assistencial dels pacients que s’han d’atendre a domicili, 

oferir una atenció especialitzada dins la comunitat i ser un element de suport per als professionals 

de l’atenció primària, a més de servir de connexió entre els diferents recursos assistencials.  

Aquests recursos són principalment els Programes d’atenció domiciliària- equips de suport (PADES), 

els equips de valoració i suport als hospitals d’aguts- unitats funcionals interdisciplinàries 

sociosanitàries que actuen en l’àmbit hospitalari (UFISS) i els equips d’avaluació integral ambulatòria 

(EAIA). Les UFISS poden ser de diferents modalitats en funció dels pacients que atenen: UFISS de  

geriatria, destinada a pacients geriàtrics; UFISS de cures pal·liatives, per tractar pacients en fase 

terminal i susceptibles de tractaments de cures pal·liatives; UFISS mixta, destinada a tractar tant els 

pacients geriàtrics com els pacients en fase terminal de cures pal·liatives; UFISS de valoració del 

deteriorament cognitiu i trastorns de la conducta, per a persones amb trastorns cognitius. 

 

Els recursos que disposa la Regió són: 

 

12 PADES:  

 1 H. St. Jaume de Blanes 

 1 H. St.Jaume de Calella,  

 1 C.Palamós Gent Gran,  

 1 CSS Bernat Jaume,  

 1 H.Olot i Comarcal de la Garrotxa,  

 4 MUTUAM Girona,  

 1 Parc Hospitalari Martí i Julià 

 1 ICS Girona 

 1 H.Campdevànol 

 

7 UFISS desglossades en: 

 1 Trastorns Cognitius: Parc Hospitalari Martí i Julià 

 2 Geriatria: 1 Bernat Jaume i 1 Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 

 4 Mixta: 1 Palamós Gent Gran, 1 H.Olot i Comarcal de la Garrotxa, 1 H.Sant Jaume de Calella 

i 1 Parc Hospitalari Martí i Julià 
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11 EAIA 

 2 Sant Jaume de Calella,  

 1 H.Lloret de Mar 

 3 C.Palamós Gent Gran 

 2 CSS Bernat Jaume 

 1 H.Olot i Comarcal de la Garrotxa 

 1 Parc Hospitalari Martí i Julià  

 1 H.Campdevànol. 

 
 

Activitat 
 
S’obté l’activitat del registre del conjunt mínim bàsic de dades dels recursos sociosanitaris (CMBD-

SS). El concepte d’episodi s’utilitza per designar l’atenció a un pacient, per una mateixa causa, en 

una mateixa unitat o per part d’un mateix equip assistencial, que es refereix en l’agregació de 

diferents valoracions (recollida transversal periòdica de les modificacions clíniques i funcionals del 

pacient durant l’episodi d’atenció) recollides durant un any. 

 

Centres sociosanitaris d’internament 
 
Llarga estada 
 
Taula 17. Llarga estada (CV), Regió Sanitària Girona 2021

  

AGA 
Episodis 

assistencials 
Dones (%) 

Mitjana 
d’edat 

Altes 
Estada 

mitjana (dies) 

Alt Empordà 232 58,6% 79,1 169 193,1 

Baix Empordà 262 47,7% 76,1 214 60,1 

Garrotxa 135 57,8% 79,5 115 76,7 

Ripollès 65 72,3% 82,5 47 128,1 

Alt Maresme 112 39,3% 76,1 93 155,6 

Selva Marítima 231 39,4% 77,1 171 106,6 

Gironès Nord i Pla de l'Estany 284 52,5% 78,9 200 142,6 

Gironès Sud i Selva Interior 135 44,4% 79,7 125 66,0 

 Total 1.456 50,1% 78,2 1.134 114,5 

Font: CMBD‐SS; SIIS 2021. 
 

Unitats de mitja estada polivalent (MEP) 
 

En les unitats de mitja estada polivalent s’atenen indistintament pacients amb necessitats de cures 

pal·liatives i pacients amb perfil convalescent. A partir de l’any 2008, les unitats contractades com a  

mitja estada polivalent notifiquen al CMBD-SS segons la tipologia de les persones que han atès 

aquestes unitats, i no segons el tipus de contracte. Per aquests motiu, la informació de l’activitat està 

recollida segons el perfil de pacients entre convalescència i cures pal·liatives. 
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Convalescència 
 
En relació als pacients ingressats als recursos sociosanitaris de convalescència, amb 2.618 episodis 

assistencials i un 54,9% de dones, destaca una estada mitjana global de 34 dies i un 29% de trasllats 

a domicili un cop finalitzat el tractament. 

 

Taula 18. Convalescència (CV), Regió Sanitària Girona 2021  

 

AGA 
Episodis 

assistencials 
Dones (%) 

Mitjana 
d’edat 

Altes 
Estada 
mitjana 

(dies) 

Trasllat a 
domicili 

(%) 

Alt Empordà 410 61,2% 81,2 364 36,9 61,3 

Baix Empordà 357 55,2% 80,5 319 24,0 59,2 

Garrotxa 88 64,8% 82,9 83 30,1 67,5 

 Ripollès 258 54,3% 81,6 242 20,6 50,4 

Alt Maresme 281 53,7% 81,0 267 30,1 59,6 

Selva Marítima 209 57,4% 80,1 194 31,4 73,7 

Gironès Nord i Pla de 
l'Estany 

640 53,1% 76,5 570 49,4 55,6 

Gironès Sud i Selva 
Interior 

375 48,5% 79,6 322 30,9 52,2 

 Total 2.618 54,9% 79,7 2.361 34,2 58,3 

Font: CMBD‐SS; SIIS 2021. 

 

Cures pal·liatives 
 
Dels 1.253 episodis assistencials de cures pal·liatives sociosanitàries, un 46% s’han produït en 

dones, la mitjana d’edat global ha estat de 77,4 anys, amb una estada mitjana de 12,4 dies i un 

percentatge d’èxitus del 57,5%. 

 
Taula 19. Cures pal·liatives, Regió Sanitària Girona, 2021  

 

AGA 
Episodis 

assistencials 
Dones 

(%) 
Mitjana 
d’edat 

Altes 
Estada 
mitjana 

(dies) 

Èxitus 
(%) 

Alt Empordà 233 42,1% 75,8 233 14,2 62,2 

Baix Empordà 416 48,3% 81,6 416 13,4 47,6 

Garrotxa 105 41,0% 73,5 105 7,3 48,6 

Ripollès -- -- -- -- -- -- 

Alt Maresme 157 49,0% 75,1 157 11,1 82,8 

Selva Marítima 36 50,0% 77,6 36 12,6 86,1 

Gironès Nord i Pla de 
l'Estany 

17 41,2% 80,5 17 10,5 23,5 

Gironès Sud i Selva Interior 289 45,7% 75,0 289 12,3 55,7 

 Total 1.253 46,0% 77,4 1.253 12,4 57,5 

Font: CMBD‐SS; SIIS 2021. 

 

 

Subaguts 
 
A la Regió Sanitària de Girona a l’any 2021 hi ha quatre unitats de subaguts: el Parc Hospitalari Martí 

i Julià (IAS), l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, el CSS Bernat Jaume i l’Hospital Comarcal 
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Sant Jaume de Calella.  

 

Aquestes unitats donen suport a la seva AGA de referència, però, en el cas de la unitat de subaguts 

de Parc Hospitalari Martí i Julià (IAS), també dona suport a la població de l’AGA Gironès nord i Pla 

de l’Estany, en el marc de l’aliança estratègica entre les dues entitats proveïdores de serveis (IAS – 

ICS). 

 

Taula 20. Subaguts, Regió Sanitària Girona, 2021 

 
 

Font: CMBD‐SS; SIIS 2021. 

 

Pla de Contingència de l’Atenció Intermèdia: 

El Pla de Contingència de l’Atenció Intermèdia es va activar el 9 de desembre de 2020 i va estar 

vigent fins el 16 de juny de 2021. Es va posar en funcionament als centres sociosanitaris Bernat 

Jaume (Fundació Salut Empordà) i de l’Hospital d’Olot, amb un total de vint llits habilitats (10 per 

cada centre).  

En el cas del Centre Sociosanitari Bernat Jaume, durant el període en què va estar en funcionament, 

es van registrar 1.155 estades de 94 pacients, amb una estada mitjana de 12,55 dies i una ocupació 

mitjana del 66%. Pel que fa a l’Hospital d’Olot, es van comptabilitzar 89 pacients i 767 estades totals. 

La mitjana és de 8,6 dies i l’ocupació mitjana del 77%.  

  

AGA 
Episodis 

assistencials 
Dones 

Mitjana 
d’edat 

Altes 
Estada 
mitjana 

(dies) 

Estada 
mediana 

(dies) 

Trasllat 
residencia 

social 

Trasllat 
domicili 

Èxitus 

Alt  
Empordà 

334 60,8% 86,6 334 11,9 11,0 1% 54,% 12,9% 

Baix 
Empordà 

61 57,4% 84,1 61 20,2 19,0 0% 41,0% 32,8% 

Garrotxa 122 51,6% 82,2 122 7,7 6,0 9% 80,3% 4,1% 

Ripollès -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Alt 
Maresme 

201 58,7% 84,7 201 14,3 13,0 0% 62,2% 21,9% 

Selva 
Marítima 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Gironès 
Nord i 
Pla de 
l'Estany 

126 56,3% 79,1 126 11,8 12,0 9% 31,0% 12,7% 

Gironès 
Sud i 
Selva 
Interior 

667 55,0% 82,6 667 7,8 6,0 4% 66,0% 12,6% 

Total 1.511 56,7% 83,5 1.511 10,4 11,5 3% 60,1% 14,0% 
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Centres sociosanitaris d’atenció ambulatòria 
 
Hospitals de dia sociosanitaris 
 
Taula 21. Hospital de dia Sociosanitari, Regió Sanitària Girona, 2021  

 

 
AGA Episodis  dones 

(%) 
Mitjana 
d’edat 
(anys) 

Altes Estada 
mitjana 

(dies) 

Alt Empordà 111 61,3% 80,1 53 166,1 

Baix Empordà 22 72,7% 78,4 14 411,5 

Garrotxa 73 71,2% 71,9 47 355,7 

Ripollès 51 62,7% 81,9 31 418,5 

Alt Maresme 114 50,9% 67,0 78 332,1 

Gironès Nord i Pla de 
l'Estany 

82 56,1% 79,6 53 514,2 

Gironès Sud i Selva 
Interior 

189 50,8% 50,8 107 621,4 

Total 642 57,3% 68,2 383 428,0 

Font: CMBD‐SS; SIIS 2021. 

 

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat d’internament són:  

 

1. Fractura coll de fèmur.  

2. Malaltia cerebrovascular aguda.  

3. Infeccions víriques.  

4. Insuficiència cardíaca.  

5. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics.  

 

 

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat ambulatòria són:  

 

1. Infeccions víriques. 

2. Fractura de coll de fèmur (maluc). 

3. Malaltia cerebrovascular aguda. 

4. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva. 

5. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics.  
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Atenció a la salut mental                                                                   
 

Recursos 
 
Els serveis de salut mental i addiccions garanteixen una atenció integral que preveu la promoció de 

la salut, la prevenció, el tractament i la rehabilitació, així com la inserció social i laboral de les 

persones afectades de trastorns mentals, contribuint a la millora de la seva qualitat de vida i la de 

les seves famílies. Prioritza la inserció a la comunitat i combina diverses possibilitats d’atenció en 

l’àmbit d’internament i en l’àmbit ambulatori, comunitari, de rehabilitació. 

 

A la Regió Sanitària Girona existeixen dues entitats proveïdores de salut mental (SM): l’Institut 

d’Assistència Sanitària (IAS) que cobreix la població de la majoria de les AGA i la Comunitat 

Terapèutica del Maresme (CTM) que dóna servei a l’AGA Alt Maresme. 

 

Aquestes dues entitats proveïdores ofereixen les següents línies: 

 Serveis de Rehabilitació Comunitària (SRC) 

 Centres de salut mental d’adults (CSMA) 

 Centres de Salut mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) 

 Hospitalització de malalts aguts de Salut mental (HASM) 

 Hospitals de dia de salut mental d’adults (HDSMA) 

 Hospitalització de malalts subaguts de salut mental (HSASM) 

 Hospitalització de mitjana i llarga estada (MILLE) 
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Activitat 
 

 

 
 
Centres d’atenció ambulatòria (sense internament) 
 

 

 
 
Taula 22. Activitat ambulatòria de SM amb finançament CatSalut, Regió sanitària Girona, 2021                                    

 

 
  Infantil Adults Total 

Pacients 7.234 16.805 24.039 

Pacients - dones (%) 42,0 60,0 54,6 

Edat mitjana (anys) 13,8 50,5 39,5 

Primeres visites 2.853 4.108 6.956 

Visites de seguiment 46.208 107.702 153.910 

Centres notificadors 8 8 16 

Font: SIIS, 2021. 
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Taula 23. Pacients de centres de Salut Mental, Regió Sanitària Girona, 2021 

 
 
Tipus de 
centre Salut 
Mental 

    

Àrea gestió assistencial 
d'adreça de la UP 

Pacients Pacients 
- dones 

(%) 

Edat 
mitjana 
(anys) 

Primeres 
visites 

Visites de 
seguiment 

 
 
 
 
Infantil 

Alt Empordà 912 43,1 13,1 378 5.610 

Baix Empordà 1.248 43,8 14,6 521 6.592 

Garrotxa 581 48,2 14,3 278 1.951 

Ripollès 167 37,7 12,2 83 684 

Alt Maresme 1.274 40,7 12,9 536 13.244 

Selva Marítima 763 48,5 15,4 274 5.260 

Gironès Nord i Pla de 
l'Estany 

1.548 35,9 13,1 556 9.891 

Gironès Sud i Selva 
Interior 

741 41,6 14,4 226 2.976 

 
 
 
 
 
Adults 

Alt Empordà 2.036 60,6 50,3 399 10.096 

Baix Empordà 2.357 58,6 50,3 809 11.915 

Garrotxa 1.627 62,6 53,5 382 5.420 

Ripollès 739 62,4 54,8 127 4.526 

Alt Maresme 3.083 60,3 50,9 598 23.834 

Selva Marítima 2.421 61,7 50,4 658 15.237 

Gironès Nord i Pla de 
l'Estany 

3.358 57,5 48,4 820 28.313 

Gironès Sud i Selva 
Interior 

1.184 59,0 49,6 311 8.361 

Font: SIIS, 2021. 

 
Figura 21. Població infantil atesa als centres ambulatoris de salut mental segons agrupació CSS, Regió 
Sanitària Girona, 2021              

 

 

 
 
Font: SIIS, 2021.  
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Figura 22. Població adulta atesa als centres ambulatoris de salut mental segons agrupació CSS, Regió 
Sanitària Girona, 2021 

 
 

 
Font: SIIS, 2021.  

 

 

Activitat d’hospitalització 
 

Contactes psiquiàtrics 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

 Anuari d’activitat 2021. Regió Sanitària Girona. 

 
Figura 23. Contactes psiquiàtrics per agrupació CCS    

 
 

 

 

 
    
Taula 24. Resum activitat (nombre de pacients atesos per línia d’edat) de la xarxa de salut mental de la 
Regió Sanitària Girona, pacients àrea d’influència IAS, 2021           

  
<15 anys 15-64 anys > 64 anys Total 

HASM 0 870 109 979 

HDSMA 0 110 0 110 

HDSMIJ 33 48 0 81 

HSASM 0 344 26 370 

MILLE 0 0 20 20 
Font: IAS 2021. 

 
Taula 25. Resum de l’activitat (nombre de pacients atesos per línia i edat) de la xarxa de salut mental de la 
Regió Sanitària Girona, pacients de l’àrea d’influència CTM, 2021 

   
<15 anys 15-64 anys > 64 anys Total 

Hospital de dia 0 150 10 160 

Hospital de subaguts 0 145 11 156 

Alta dependència psiquiàtrica 0 8 0 8 
Font: CTM 2021. 
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Activitat als centres d’atenció a les drogodependències (CAS) 
 
Taula 26. Pacients atesos als CAS de la Regió Sanitària Girona, 2021  

 
  Pacients atesos CAS 

2021 
Pacients atesos/ 1.000 

habitants 

Alt Empordà 509 3,6 

Baix Empordà 831 6,4 

Garrotxa 498 8,6 

Ripollès 213 8,7 

Alt Maresme* 1.088 9,1 

Selva Marítima 664 8,2 

Gironès, PE i SI 1.779 10,8 

Total 4.494 5,2 

* Alt Maresme: Comunitat Terapèutica del Maresme (CTM). 
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Activitat altres línies de serveis      
 
Taula 27. Processos facturats de rehabilitació (RHB) segons origen del pacient, Regió Sanitària Girona, 2021   

 
                                       

RHB Ambulatòria 
RHB 

domiciliària 
RHB logopèdia Total 

Alt Empordà 3.284 747 104 4.135 

Baix Empordà 4.538 1.194 186 5.918 

Garrotxa 2.125 287 171 2.583 

Ripollès 895 155 10 1.060 

Alt Maresme i Selva Marítima 3.820 1.109 235 5.164 

Gironès Nord i Pla de l'Estany 9.708 1.110 204 11.022 

Gironès Sud i Selva Interior 3.009 379 164 3.552 

Total  27.379 4.981 1.074 33.434 

Font: Datamart FSS 2021. 

 

 
Taula 28. Activitat de diàlisi, Regió Sanitària Girona, 2021   

 

AGA 

  
Diàlisi 

hospitalària 

Hemodiàlisi 
ambulatòria 
bicarbonat 

Sessió 
diàlisi 
CPAC 

Sessió 
diàlisi 
CPCC 

Alt Empordà Hospital de Figueres   9.829 2.166 1.451 

Baix Empordà Hospital de Palamós   9.274     

Garrotxa 
Hospital d'Olot i Comarcal 
Garrotxa* 

  4.101     

Ripollès Hospital de Campdevànol*   440     

Alt Maresme Centre de diàlisi Pineda**   12.192     

Gironès Nord i 
Pla de l'Estany 

Clínica Girona   18.502     

Hospital Josep Trueta 8.146   13.598 13.931 

Total   8.146 54.338 15.764 15.382 

Font: Datamart FSS 2021. 
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Taula 29. Activitat oxigenoteràpia domiciliària i altres teràpies respiratòries, Regió Sanitària Girona, 2021  

 

 
    Nombre de 

pacients 
Activitat facturada 

Oxigenoteràpia domiciliària Concentrador 2.701 632.719 

Concentrador estàtic amb 
recarregador 

29 7.717 

Bombona portàtil 50 13.743 

Lìquid 291 74.743 

Concentrador portàtil 1.203 295.296 

Teràpia inhalatòria Nebulitzador electrònic 594 163.703 

Nebulitzador ultrasònic 231 67.773 

C P A P C p a p 15.490 5.172.392 

Pressió binivell 631 189.133 

Monitoratge infantil Monitoratge 6 1.267 

Ventilació mecànica a domicili Ventilació mecànica 24 
hores 

52 13.094 

Ventilació mecànica 12 
hores 

282 86.501 

Aspirador 75 20.748 

Polsioximetre 66 20.318 

Sistema mecànic d'eliminació de 
secrecions bronqui 

Sistema mecànic 
d'eliminacióde secrecion 

40 11.617 

Sistema mecànic d'eliminació 
d'aclariment mucocil·liar 

Sistema mecànic 
d'aclariment mucocil.lia 

7 2.047 

 Total    21.748 6.772.811 

Font: Datamart FSS 2021. 
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Accessibilitat de serveis                          
 

Aquest apartat recull les intervencions orientades a millorar i garantir l'accés als serveis assistencials, 

des de la perspectiva de l’accés als centres, el temps d’espera per a rebre un servei, la informació 

que es rep que fa comprensible les característiques del procés o problema de salut. L’accessibilitat 

és una condició important per garantir l’autonomia, la no-discriminació i la igualtat d’oportunitats per 

a totes les persones.  La pandèmia de la COVID-19 i la conseqüent reestructuració del sistema sanitari 

ha repercutit en les llistes d’espera, que durant el 2021 van començar a recuperar activitat.   

 

Llistes d’espera 
 
Taula 30. Activitat realitzada de procediments quirúrgics durant 2021 segons el Registre de llistes d’espera. 
Regió Sanitària Girona 

 

Centre Activitat 2020 Activitat 2021 Increment % 

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep 
Trueta 

5.134 5.910 15,11% 

Hospital Olot i Comarcal de la Garrotxa 2.672 3.163 18,38% 

Hospital Campdevànol 1.307 1.621 24,02% 

Hospital Figueres 2.669 3.742 40,20% 

Hospital Palamós 3.086 3.778 22,42% 

Hospitals Calella-Blanes 5.277 6.608 25,22% 

Hospital Santa Caterina 4.123 4.750 15,21% 

Clínica Girona    956 1.382 44,56% 

Clínica Infirmorum 1.165 1.198 2,83% 

Total  26.389 32.152 21,84% 

Font: Registre de llistes d’espera CatSalut. 

 
 
Taula 31. Llista d'espera dels procediments quirúrgics 2021. Regió Sanitària Girona 

 

Centre  

Pacients 
Temps d'espera per 

intervenir (dies) 
Temps d'espera 

intervinguts (dies) 

Desembre 
2021 

Desembre 
2020 

Dif.  
21-20 

Desembre 
2020 

Dif. 
21-
20 

Hospital Universitari de Girona Dr. 
Josep Trueta 

6.217 322 -14 150 35 

Hospital d'Olot i Comarcal de la 
Garrotxa 

956 97 -6 91 -22 

Hospital de Campdevànol 332 63 -5 52 -3 

Hospital de Figueres 2.924 193 -101 247 -3 

Hospital de Palamós 1.016 117 -52 88 -15 

Hospitals Calella-Blanes 3.410 129 12 130 8 

Hospital de Santa Caterina 5.037 284 40 244 35 

Total  20.373 237 -17 162 11 

Font: Registre de llistes d’espera CatSalut. 
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Taula 32. Llistes d’espera de proves diagnòstiques a la Regió Sanitària Girona, a desembre de 2021  

 
  

 
Entrades 

 
 

Activitat acumulada 

Temps  
d’espera 
per fer 
visita 

Temps 
d’espera 
per visita 
realitzada 

Mes en 
curs 

% variació 
tall 

desembre 

Any en 
curs 

% variació 
any 

Any en 
curs 

% 
variació 

any 
anterior 

Mes en 
curs 

Mes en 
curs 

Total 18.583 11,33% 90.648 30,40% 77.297 29,06% 130 61 

Colonoscòpia 1.800 -26,83% 6.829 40,51% 5.861 48,49% 182 102 

Ressonància 
magnètica 

2.881 -10,56% 18.306 24,42% 17.107 36,52% 71 64 

Tomografia 
computada  

2.139 39,71% 19.239 20,62% 17.217 15,91% 56 32 

Endoscòpia 
esofagogàstrica  

1.790 -1,43% 6.182 40,37% 5.104 41,03% 162 98 

Electromiograma 2.878 17,76% 5.187 35,71% 3.343 27,55% 242 135 

Ecocardiografia 1.302 23,18% 6.594 52,15% 5.644 33,21% 65 64 

Ecografia 
abdominal 

2.571 55,82% 11.661 35,47% 9.249 28,57% 135 52 

Ecografia urològica 1.779 66,42% 7.166 36,83% 5.518 21,73% 122 58 

Ecografia 
ginecològica 

432 -27,03% 2.715 15,53% 2.364 27,03% 79 69 

Ergometria 226 22,83% 1.255 45,93% 1.082 27,14% 78 56 

Polisomnografia 274 -22,82% 720 3,45% 548 50,14% 172 69 

Mamografia 383 67,98% 3.395 25,18% 2.953 23,50% 46 21 

Gammagrafia 128 -7,25% 1.399 44,23% 1.307 47,52% 126 19 

Font: Registre de llistes d’espera CatSalut. 
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Taula 33. Llistes d'espera de consultes externes, Regió Sanitària Girona, 2021   

 

 
  

 
Entrades 

 
Activitat 

acumulada 

Temps  
d’espera 
per fer 
visita 

Temps 
d’espera 
per visita 
realitzada 

 
Mes 

en 
curs 

% 
variació 

tall 
desembre 

Any en 
curs 

% 
variació 

any 

Any en 
curs 

% 
variació 

any 
anterior 

Mes en 
curs 

Mes en 
curs 

Oftamologia 7.637 6,86% 27.540 44,08% 22.682 40,98% 91 105 

Traumatologia 5.873 2,14% 33.683 26,79% 28.946 21,41% 76 54 

Dermatologia 2.854 28,33% 20.077 43,95% 16.227 22,65% 73 42 

Otorrinolaringologia  3.048 -3,42% 16.071 30,25% 12.925 24,14% 63 67 

Urologia 2.110 3,18% 10.556 29,68% 8.776 25,10% 78 56 

Neurologia 1.904 75,48% 8.013 26,93% 5.923 6,51% 96 47 

Cirurgia general 2.406 38,83% 14,577 34,02% 12.099 30,76% 67 48 

Gastroenterologia 1.898 21,59% 8.655 28,68% 8.160 19,91% 77 55 

Al·lèrgia 1.166 30,13% 1.908 38,16% 1.220 4,10% 172 204 

Ginecologia 1.159 -16,56% 7.130 37,72% 6.349 43,42% 108 84 

Cardiologia 791 109,81% 6.672 34,98% 5.777 19,68% 54 25 

Resta d’especialitats  14.011 28,19% 81.141 30,87% 66.054 24,46% 83 45 

Total 44.857  17,14% 236.003 32,95% 194.138 25,33 83 57 

Font: Registre de llistes d’espera CatSalut. 

 

Reclamacions 
 
En aquest apartat es recullen les reclamacions registrades pel Portal de Gestió de Qualitat i la Unitat 

d’Atenció al Ciutadà de la Regió Sanitària Girona durant el 2021. Les reclamacions inclouen queixes, 

agraïments i suggeriments i sl3licituds d’informació. Durant tot el 2021 s’han registrat en total 3.486 

reclamacions. Cal tenir present que una mateixa reclamació pot constar en més d’un àmbit, per aquest 

motiu el nombre que es recull al Quadern de comandament e la regió és sensiblement superior. 

Seguidament es desglossen per línies de serveis i per motius. 

  
Taula 34. Reclamacions formulades per línies de serveis, Regió Sanitària Girona 2021    

 
 Nombre % 

Atenció primària 1.056 30,1% 

Atenció hospitalària 1.988 56,7% 

Atenció extra hospitalària 82 2,4% 

Atenció sociosanitària 36 1% 

Atenció en salut mental 70 2% 

Organismes  institucionals 274 7,8% 

Total any 2021 3.506 100% 

Total any 2020 2.760  

Total any 2019 3.583  

Font: Quadern de comandament CatSalut.  
*Una mateixa reclamació pot constar en més d’una línia de servei. 
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Taula 35. Reclamacions formulades per motius, Regió Sanitària Girona 2021          

 
 Nombre % 

Assistencial 999 28% 

Tracte 149 4,2% 

Informació 255 7,1% 

Organització i tràmits 1.938 54,2% 

Hoteleria, habitabilitat, confort 58 1,6% 

Documentació   174 4,9% 

Total 3.573 100% 

Font: Quadern de comandament CatSalut. 
*Una mateixa reclamació pot constar en més d’un motiu. 
 

Taula 36. Reclamacions formulades per tram de resposta, Regió Sanitària Girona 2021       

 
 % 

Entre 0 i 14 dies         52,3% 

Entre 15 i 30 dies         19,3% 

Entre 31 i 60 dies         13,7% 

Més de 60 dies           9%  

Altres  5,7% 

Total 100% 

Font: DAT. 
 

Segona opinió mèdica 
 
L'any 2021 la Regió Sanitària Girona va gestionar 102 sol·licituds de segona opinió, de les quals 12 

són desistiments o èxitus. Les patologies  que majoritàriament generen aquestes sol·licituds van ser 

la cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional i la malaltia neoplàsica maligna.  El 75% dels 

informes emesos pel centre de destí confirmen el diagnòstic / procediment proposat a la UP d'origen 

del pacient. Després d’un descens en les sol·licituds de segones opinions mèdiques durant l’any 2020, 

en un context de pandèmia, el 2021 es van recuperar els nivells del 2019.  

 

Taula 37. Segones opinions mèdiques per tipus de malaltia, Regió Sanitària Girona, 2021                                                                                              

 

Tipus de malaltia Nombre Percentatge 

Malaltia degenerat. progressiva SNC 3 3% 

Malaltia neoplàsica maligna 33 32% 

Cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important 35 34% 

Neurocirurgia 10 10% 

Cirurgia cardíaca 1 1% 

Cirurgia vascular 1 1% 

Cirurgia oftàlmica 5 5% 

Transplantament 1 1% 

Malalties rares 3 3% 

Especialitats pediàtriques 3 3% 

Altres 7 7% 

Total any 2021 102 100% 

Total any 2020 84  

Total any 2019 104  

Font de dades: SOP. Dades acumulades a 31/12/2021. 
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La Meva Salut (LMS) i eConsulta 
 
Aquest any 2021, la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, ha 

continuat impulsant l’espai digital LMS, com el canal per relacionar-se la ciutadania de Catalunya, de 

manera no presencial, amb el sistema de Salut de Catalunya. Si bé durant l’any 2020, ja varen 

augmentar considerablement el nombre d’acreditacions a LMS respecte l’any anterior amb 138.491, 

durant l’any 2021 s’han acreditat 333.755 persones (un augment del 140,99% respecte l’any anterior).  

 

El manteniment del formulari web, com a part del sistema d’acreditació extraordinària, per demanar-

ne l’accés per part de la ciutadania, sense haver-se de desplaçar al CAP, s’ha situat com el canal més 

utilitzat amb el 78,48% del total de les persones acreditades. Aquest fort augment d’acreditacions a 

LMS ha derivat també en un fort augment dels accessos, que han passat de ser de 1.152.144 l’any 

2020 a 3.617.856 l’any 2021 (un augment del 212,03%). 

 

Taula 38. Usuaris mensuals acreditats a LMS, Regió Sanitària Girona, 2020       

 
                                                                      

Mes 

2021 

Usuaris 
acreditats 

en MAC 

% dif. 
respecte a 

l'any anterior 

Usuaris 
autoreg. 

MAC 

% dif. 
respecte a 

l'any 
anterior 

# Accessos 
a LMS 

% dif. respecte 
a l'any anterior 

Gener 20.329 992,37% 19.669 1095,68% 249.151 610,32% 

Febrer 15.269 664,21% 14.808 749,08% 229.338 562,10% 

Març 17.373 230,54% 17.086 256,48% 274.417 646,02% 

Abril 24.126 263,51% 23.694 283,40% 316.389 408,79% 

Maig 24.687 303,18% 23.997 317,41% 311.737 316,38% 

Juny 25.277 399,15% 24.171 416,81% 305.145 324,06% 

Juliol 41.001 498,82% 39.458 520,31% 375.121 2938,40% 

Agost 24.630 133,73% 23.694 137,89% 227.631 1571,79% 

Setembre 18.250 -15,60% 17.478 -10,06% 213.068 204,40% 

Octubre 24.692 -30,70% 23.872 -27,09% 238.026 -25,06% 

Novembre 48.834 111,58% 46.308 121,69% 389.201 55,86% 

Desembre 49.287 256,33% 45.236 265,37% 488.632 181,88% 

Total 333.755 140,99% 319.471 152,44% 3.617.856 214,01% 
Font:  SIIS (Sistema Integrat d’Informació de salut). CatSalut. 

 
 

L’eConsulta 
 
L’eConsulta és una eina de consulta interactiva entre el ciutadà i el professional de salut que 

complementa l’atenció presencial. Permet al ciutadà enviar consultes que no requereixin atenció 

presencial o urgent, en qualsevol moment del dia i des de qualsevol dispositiu, amb possibilitat 

d’afegir-hi annexos, com ara imatges. El professional  respon dins el termini màxim establert en dies 

laborables i el ciutadà rep una notificació per correu electrònic quan ho faci. Així mateix, permet al 

professional iniciar converses amb el ciutadà i enviar-li informació clínica, quan no es requereixi 

l’atenció presencial o urgent .S’accedeix a l’eConsulta des de l’espai digital i personal La Meva Salut, 

al qual el ciutadà ha de tenir accés amb certificat digital o per mitjà de codi d’usuari i contrasenya. 

 

Aquest any 2021, trenta-set equips d’atenció primària de la Regió sanitària Girona (90,24%)  han 
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ofert el servei d’eConsulta a la seva població assignada. Des de la seva implantació progressiva el 

darrer quadrimestre del 2015, 155.646 persones assegurades l’han utilitzat, interactuant amb 1.496 

professionals, a través de 697.775 converses i 1.052.738 (visites). 

 

Coincidint amb la pandèmia de laCOVID-19-19, durant l’any 2021, 89.269 persones han utilitzat 

l’eConsulta per primera vegada, concentrant el 57,35% del total de persones assegurades que l’han 

utilitzat com a mitjà per interactuar amb els professionals dels equips d’atenció primària, des de la 

seva implantació l’any 2015. 

 

Altres propostes vinculades a l’accessibilitat 
 

La TSI Cuida’m 
 
Durant l’any 2021 s’han tramitat 634 sol·licituds de TSI Cuida’m a la Regió Sanitària Girona, que 

representa un increment del 128,06% respecte l’any anterior. Aquest augment es deu a l’alt volum de 

sol·licituds tramitades per a persones que es troben en residències amb diagnòstics principals de 

demències i per a persones amb trastorns de l’espectre autista. Des de la seva implantació a la RS l’1 

de juny de 2014, ja són un total de 3.203 targetes tramitades. 

 
Taula 39. TSI Cuida'm lliurades, 2014-2021      

  

AGA Nombre de targetes Cuida’m (acumulat 2014-2021) 

Alt Empordà    258 

Alt Maresme    311 

Baix Empordà    377 

Garrotxa      91 

Gironès nord i Pla de l’Estany 1.166 

Gironès sud i Selva interior    695 

Ripollès      54 

Selva marítima    251 

Total 3.203 

Font: Registre de Sol·licituds TSI Cuida’m CatSalut . 

 
Ajut associat als tractaments de diàlisi peritoneal domiciliària 
 
Les persones assegurades pel Servei Català de la Salut (CatSalut) poden sol·licitar l’ajut associat als 

tractaments de diàlisi peritoneal domiciliària a la Regió Sanitària, mitjançant el centre hospitalari del 

SISCAT que els controla, d’acord amb els criteris d’autorització establerts. Aquests tractaments, que 

es fan des de casa, permeten que els pacients guanyin amb autonomia i qualitat de vida respecte 

dels pacients que són tractats a l’hospital. Donen dret a aquest ajut exclusivament els tractaments de 

diàlisi peritoneal ambulatòria contínua (DPAC) i diàlisi peritoneal cíclica automatitzada (DPCC). 

 

Durant l’any 2021 a la RS Girona s’han tramitat 1.105 expedients de l’ajut associat al tractament de 

diàlisi peritoneal domiciliària, que representa un increment del 18,31%, respecte l’any anterior, i del 

qual al llarg de l’any s’han beneficiat 120 persones assegurades. Tot i que majoritàriament es tracta 

de pacients controlats pel servei de nefrologia de l’Hospital Trueta, n’hi ha que segueixen controls en 

els serveis de nefrologia de l’Hospital de Figueres, l’Hospital Germans Tries i Pujol i l’Hospital General 

de Vic. 
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Atenció farmacèutica i 
prestacions 
complementàries  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

79 
 

 Anuari d’activitat 2021. Regió Sanitària Girona. 

Recursos 
 

Els centres d'atenció farmacèutica als usuaris del sistema sanitari públic es classifiquen en oficina 

de farmàcia, farmaciola, servei de farmàcia hospitalària i dipòsit de medicaments. 

La següent taula mostra la distribució territorial de recursos per Àrea de Gestió Assistencial (AGA). 

 

Taula 40. Recursos d'atenció farmacèutica. RS Girona 2020           
 

AGA 
Oficina 

de 
farmàcia 

Farmacioles 
Farmàcia 

hospitalària 

Dipòsit de medicaments 

 Hospitalaris Extrahosp. Total 

51 Alt Empordà 77 6 1 2 35 37 

52 Baix Empordà 67 0 1 1 25 26 

53 Garrotxa 26 3 1 0 13 13 

54 Ripollès 13 5 1 0 6 6 

55 Alt Maresme 45 3 1 0 24 24 

56 Selva 
Marítima 

34 0 
1 2 14 16 

57 Gironès Nord i  
Pla de l'Estany 

69 1 
3 5 45 50 

58 Gironès Sud i  
Selva Interior 

65 1 
1 2 23 25 

Total 396 19 10 12 185 197 

Font: Direcció General d’Ordenació i PRS-Departament de Salut. 

 

Activitat  
 

Facturació de receptes mèdiques 
 

L’any 2021, el nombre de receptes facturades a la Regió Sanitària Girona (RSG) va ser 15.500.575, 

amb un import líquid de 178.876.417,71 €.  

Receptes i aportació del CatSalut, d’acord amb el nivell d’aportació establert per  la renda de l’any 

2021: 

Figura 24. Receptes i aportació del CatSalut segons el nivell d'aportació en funció de la renda, 2021  

 

 
Font: SIIS. Registre d’activitat farmacèutica (RAF).  

26,97% (30,28%)

44,44% (46,75%)

19,34% (15,42%)

8,66% (6,98%)

0,59% (0,56%)

Exempts d'aportació

Aportació d'un 10%

Aportació d'un 40%

Aportació d'un 50%

Aportació d'un 60%
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Per tipologia de producte, les receptes de medicaments han representat el 96,10% de totes les 

receptes facturades i el 90,73% del import líquid. 

La taula següent mostra la distribució de la facturació per tipus de producte i el seu pes, en 

percentatge, sobre la factura total.       

 

Taula 41. Facturació any 2021. RS Girona    

  

Tipus producte 
recepta dispensat 

Nombre 
receptes 

Receptes 
(%) 

Import líquid 
dispensat (€) 

Líquid 
(%) 

Import PVP 
dispensat (€)  

PVP (%) 

Medicaments 14.896.420 96,10 162.293.893,53 90,73 177.585.275,07 90,90 

Efectes i accessoris 560.622 3,62 14.490.773,40 8,10 15.163.866,43 7,76 

Formules magistrals 12.658 0,08 257.715,95 0,14 309.594,29 0,16 

Altres productes 3.759 0,02 787.459,70 0,44 1.251.370,75 0,64 

Dietoterapèutics 27.116 0,17 1.046.575,13 0,59 1.046.575,13 0,54 

Total 15.500.575 100,00 178.876.417,71 100,00 195.356.681,67 100,00 

Font: Direcció General d'Ordenació i PRS-Departament de Salut. 
 

Una part important de la factura farmacèutica és generada fora de la RSG, per les receptes prescrites 

en altres regions sanitàries o en altres comunitats autònomes. Així, el 92,76% de les receptes 

facturades han estat prescrites a la RSG, un 6,41 % a la RS Barcelona i la resta es distribueix entre 

les altres regions i altres comunitats autònomes. 

Pel que fa al import facturat, només el 91,64 % correspon a prescripcions fetes a la RSG. La RSB 

genera el 7,50% del import total facturat a la RSG. A continuació es mostra la distribució de la 

facturació segons origen de la prescripció. 

Taula 42. Distribució de la facturació (receptes i import) segons origen de la prescripció           

 

Font: Direcció General d'Ordenació i PRS-Departament de Salut. 

 

 

 

RS Prescripció 
Nombre 
receptes 

Receptes 
(%) 

Import líquid 
dispensat (€) 

Líquid 
(%) 

Import PVP 
dispensat (€)  

PVP 
(%) 

61 Lleida 5.302 0,03 68.417,54 0,04 75.952,43 0,04 

62 Camp de Tarragona 7.153 0,05 84.797,57 0,05 93.159,36 0,05 

63 Terres de l'Ebre 1.602 0,01 18.492,78 0,01 20.584,98 0,01 

64 Girona 14.378.460 92,76 163.928.502,87 91,64 179.078.161,51 91,67 

67 Catalunya Central 49.785 0,32 601.042,40 0,34 662.000,61 0,34 

71 Alt Pirineu i Aran 3.588 0,02 39.597,30 0,02 44.968,94 0,02 

78 Barcelona 992.909 6,41 13.414.805,02 7,50 14.577.391,03 7,46 

  
Altres comunitats 
autònomes 

61.776 0,40 720.762,23 0,40 804.462,81 0,41 

Total 15.500.575 100,00 178.876.417,71 100,00 195.356.681,67 100,00 
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Prescripció de receptes mèdiques 
 

El  91'36 % de les receptes s'ha prescrit a l'àmbit de l'atenció primària (AP) i el seu cost mitjà s’ha 
situat en 10,87 €/recepta. 
 
La taula següent mostra la distribució territorial, per Àrea de Gestió Assistencial (AGA),  de les 
receptes prescrites a l’àmbit de l’AP.  
 

Taula 43. Prescripció farmacèutica a l’atenció primària de la Regió Sanitària Girona. Any 2021        

 

AGA Receptes 
Receptes 

(%) 
Import líquid 

(€) 
Líquid 

(%) 
Import/recepta 

(€) 

51 Alt Empordà 2.041.453 15,10 22.778.419,41 15,50 11,16 

52 Baix Empordà 2.115.466 15,65 22.276.408,41 15,16 10,53 

53 Garrotxa 835.936 6,18 8.933.719,02 6,08 10,69 

54 Ripollès 477.306 3,53 5.019.221,15 3,42 10,52 

55 Alt Maresme 2.291.607 16,95 24.118.122,86 16,42 10,52 

56 Selva Marítima 1.381.462 10,22 14.610.613,84 9,95 10,58 

57 
Gironès Nord i Pla de 
l'Estany 

2.128.343 15,74 24.161.252,51 16,45 11,35 

58 
Gironès Sud i Selva 
Interior 

2.246.130 16,62 25.013.377,89 17,03 11,14 

Total 13.517.703 100,00 146.911.135,09 100,00 10,87 

Font: SIIS. Registre d'activitat farmacèutica (RAF). 

 

Les dues taules següents mostren la distribució i els principals indicadors de les receptes prescrites 

fora de l'atenció primària de la salut, las quals representen el 8'64 % del total de la prescripció 

farmacèutica. 

 

 

Taula 44. Prescripció farmacèutica a l'atenció especialitzada de la Regió Sanitària Girona. Any 2021    

 

AGA* Receptes 
Receptes 

(%) 
Import líquid 

(€) 
Líquid 

(%) 
Import/recepta 

(€) 

51 Alt Empordà 148.258 11,75 2.341.706,04 10,59 15,79 

52 Baix Empordà 153.365 12,16 2.649.559,99 11,98 17,28 

53 Garrotxa 110.957 8,80 1.606.485,94 7,26 14,48 

54 Ripollès 40.954 3,25 683.891,37 3,09 16,70 

55 Alt Maresme 181.972 14,43 3.077.329,56 13,91 16,91 

56 Selva Marítima 118.692 9,41 1.958.916,93 8,86 16,50 

57 
Gironès Nord i Pla de 
l'Estany 

366.418 29,05 7.285.497,40 32,94 19,88 

58 Gironès Sud i Selva Interior 140.622 11,15 2.514.737,08 11,37 17,88 

Total 1.261.238 100,00 22.118.124,31 100,00 17,54 

*Inclou les prescripcions fetes als hospitals, la xarxa de salut mental (XSM), centres d’atenció a al salut sexual i reproductiva 

(ASSIR) i centres sociosanitaris. 

Font: SIIS. Registre d'activitat farmacèutica (RAF). 
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Taula 45. Prescripció farmacèutica d’altres estructures. Regió Sanitària Girona. Any 2021               

  

AGA  Receptes 
Receptes 

(%) 
Import líquid 

(€) 
Líquid 

(%) 
Import/recepta 

(€) 

Col·legi Oficial Metges - Girona 16.623 100,00 129.281,72 100,00 7,78 

Font: SIIS. Registre d'activitat farmacèutica (RAF). 

 

A la Regió Santiària Girona, l’any 2021 s'ha prescrit un total de 14.180.578 envasos de medicaments, 

693.434 més que el 2020. 

Hi ha tres grups terapèutics que comporten més del 69 % de tots els envasos de medicaments 

prescrits. De major a menor nombre d'envasos, aquests grups són: El grup N (sistema nerviós) amb 

un 29'64 %, el grup C (aparell cardiovascular) amb un 25'48 % i el grup A (aparell digestiu i 

metabolisme) amb un 14'20%. La quarta i cinquena posició, l'ocupen el grup B (sang i òrgans 

hematopoètics) i el grup R (aparell respiratori) amb el 6,40% i el 5,48 % dels envasos, 

respectivament.  

La taula següent mostra la distribució, segons grup terapèutic, dels envasos de medicaments 

prescrits. 

Taula 46. Distribució per grups terapèutics dels medicaments facturats*.  Regió Sanitària Girona 2021                  

 

Grup terapèutic  Envasos 
Percentatge 

sobre el total 

N Sistema nerviós 4.203.604 29,64% 

C Aparell cardiovascular 3.612.980 25,48% 

A Aparell digestiu i metabolisme 2.014.000 14,20% 

B Sang i òrgans hematopoètics 907.119 6,40% 

R Aparell respiratori 776.391 5,48% 

M Sistema múscul-esquelètic 721.961 5,09% 

G  Sistema genitourinari i hormones sexuals 432.779 3,05% 

J Antiinfecciosos 388.393 2,74% 

S Òrgans dels sentits 339.631 2,40% 

H Preparats hormonals 322.310 2,27% 

D Dermatològics 274.047 1,93% 

L Antineoplàstics i immunomoduladors 133.300 0,94% 

P Antiparasitaris 40.586 0,29% 

V Varis 13.477 0,10% 

Total 14.180.578 100,00% 

(*) No inclou Fórmules Magistrals ni productes sanitaris 

Font: SIIS. Registre d'activitat farmacèutica (RAF). 

Els tres principis actius més prescrits, en nombre d'envasos, han estat el paracetamol, l’omeprazol i 

la simvastatina. Un total de 10 principis actius han acumulat la prescripció del 27,50 % de tots els 

envasos de medicaments. Les següents taules mostren els 10 principis actius amb major pes en 

envasos i en cost. 
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Taula 47. Principis actius més prescrits en envasos*.  Regió Sanitària Girona. Any 2021       

 

Principi Actiu  Nombre envasos  
% Nombre envasos 

sobre el total 

Paracetamol 780.881 5,51% 

Omeprazol 670.082 4,73% 

Simvastatina 458.649 3,23% 

Acido acetilsalicilico 367.710 2,59% 

Metformina 318.868 2,25% 

Enalapril 304.630 2,15% 

Lorazepam 251.305 1,77% 

Atrovastatina 249.416 1,76% 

Metamizol sodico 249.317 1,76% 

Bisoprolol 249.213 1,76% 

Subtotal 3.900.071 27,50% 

Total 14.180.578 100% 

(*) No inclou Fórmules Magistrals ni productes sanitaris 

Font: SIIS. Registre d'activitat farmacèutica (RAF). 

 

Un 18,71% del cost total en medicaments de dispensació a les oficines de farmàcia l'ha concentrat 

10 principis actius o combinacions. 
 

Taula 48. Principis actius més prescrits en import*. Regió Sanitària Girona. Any 2021   

 

Principi Actiu Import líquid  
% Nombre envasos 

sobre el total 

Paliperidona 3.795.647,14 2,48% 

Atrovastatina 3.600.784,03 2,35% 

Insulina glargina   3.225.741,20 2,11% 

Valsartan y sacubitrilo 2.917.418,19 1,91% 

Metformina y sitagliptina 2.881.401,58 1,88% 

Aprixaban 2.843.205,15 1,86% 

Fentanilo 2.718.334,81 1,78% 

Enoxaparina 2.444.732,66 1,60% 

Aripiprazol 2.150.994,24 1,41% 

Levetiracetam 2.061.398,78 1,35% 

Subtotal 28.639.657,78 18,71% 

Total 153.061.392,08 100,00% 

(*) No inclou Fórmules Magistrals ni productes sanitaris 

Font: SIIS. Registre d'activitat farmacèutica (RAF). 

 

Recepta electrònica 

La taula següent mostra el grau de d’implementació de la recepta electrònica (RE) per àmbits 

assistencials.Durant tot l'any 2021, la proporció de receptes electròniques prescrites ha anat 

augmentant. A desembre de 2021 la proporció de receptes electròniques facturades va arribar al 

99’24 %.  A l'atenció primària, es va arribar al 99,44 %, als hospitals al 98,38 % i a la xarxa de salut 

mental al 99,46%. 
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Aquest any, el  col·lectiu d’infermeria, de 37 EAP, ha indicat un total de 38.807 RE. El 67,93% dels 

productes indicats en aquestes RE són productes sanitaris i la resta medicaments. 

Taula 49. Implementació de la recepta electrònica. Regió Sanitària Girona 2021             

  
  Receptes 

Electròniques 
Total receptes % RE / Total 

Atenció Primària 13.442.170 13.517.722 99,44% 

Atenció Especialitzada 777.025 789.833 98,38% 

ASSIR 30.971 33.030 93,77% 

Sociosanitari 27.904 28.167 99,07% 

Salut Mental 329.012 330.794 99,46% 

Urgències 76.234 79.334 96,09% 

Altres 0 16.648 0,00% 

Total any 2021 13.683.316 14.795.528 99,24% 

Font: SIIS. Registre d'activitat farmacèutica (RAF). 

 

 

Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) 

Durant l’any 2021,  s’ha dispensat MHDA a  21.058  pacients, amb un cost de 98.791.709 €. Respecte 

de l’any anterior, el nombre de pacients ha augmentat en un 12,5% i la despesa, un 8,7%. 

El grup dels citostàtics ha estat el que ha tingut major participació en la despesa, representant un 

38,7% del to¬tal. El segon i el tercer grup de tractaments amb major participació en la factura de 

l’MHDA han estat els immuno-supressors selectius i els antiretrovirals amb un 21,6% i un 11,8 %, 

respectivament.  

Tretze pacients han rebut tractaments d’alta complexitat (TAC) d’autorització individualitzada, amb un 

cost mitjà per pacient de 170.827€ / any.  

El cost mitjà de l’MHDA per pacient/any ha estat de 4.691€ amb els TAC i de 4.588€ excloent-los. 

La taula següent  mostra la distribució, dels costos i els pacients, per grups de medicaments i la seva 

evolució respecte l’any 2020. Cal tenir en compte que hi ha pacients que han rebut medicaments de 

més d’una agrupació. 
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Taula 50. Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA). Regió Sanitària Girona. Any 2021       

 
               
 

Nombre 
CIP 

gener-
desembre 

2021 

Import gener-
desembre 

2021 

Import/CIP 
gener-

desembre 
2021 

Import/CIP 
gener-

desembre 
2021 

% 
Import 
total 

MHDA 

Increment 
CIP 

Increment 
import/ 

CIP 

Citostàtics 3.819 37.345.603 9.779 38,7% 8,8% 6,9% -1,7% 

Immunosupressors 
selectius 

2.786 20.832.344 7.478 21,6% 15,7% 16,3% 0,5% 

Immunosupressors amb 
indicació dermatològica 

491 3.741.420 7.620 3,9% 34,2% 32,1% -1,5% 

Immunosupressors amb 
indicació reumatològica 

1.444 9.344.790 6.471 9,7% 11,6% 11,5% -0,1% 

Immunosupressors amb 
indicació digestiu 

617 6.202.280 10.052 6,4% 12,0% 15,2% 2,9% 

Immunosupressors amb 
indicació hidradenitis 

38 413.685 10.886 0,4% 52,0% 28,3% -15,6% 

Indicacions no incloses a 
tarifa (ISS) 

228 1.130.169 4.957 1,2% 20,6% 13,5% -5,9% 

Antiretrovirals actius 
contra VIH 

1.838 11.442.350 6.225 11,8% 3,2% 3,4% 0,2% 

Antiretrovirals per pacients 
convencionals o profilaxis 

1.792 10.928.450 6.098 11,3% 2,8% 3,0% 0,2% 

Antiretrovirals per pacients 
multiresistents 

55 513.900 9.344 0,5% 14,6% 11,5% -2,7% 

Eritropoietina 1.361 1.886.941 1.386 2,0% 5,1% -3,0% -7,7% 

Esclerosi múltiple 513 5.643.465 11.001 5,8% 2,8% 2,9% 0,1% 

Factors antihemofílics  23 907.553 39.459 0,9% 35,3% -7,2% -31,4% 

Factors estimulants de 
colònies 

749 524.728 701 0,5% 2,6% 3,9% 1,3% 

Immunoglobulines 
humanes inespecífiques 

112 1.700.646 15.184 1,8% -6,7% 4,1% 11,6% 

Hepatitis B 453 379.667 838 0,4% 9,4% -40,8% -45,9% 

Total Hepatitis C 135 827.466 6.129 0,9% 
-

14,0% 
-10,4% 4,2% 

Resta de medicaments 
d'ús hospitalari 

8.484 5.790.159 682 6,0% 20,3% 14,8% -4,5% 

Antihemorràgics 60 1.122.525 18.709 1,2% 11,1% 14,2% 2,8% 

Preparats antianèmics 2.439 396.632 163 0,4% 30,7% 46,7% 12,2% 

Homeòstasi del calci 336 383.185 1.140 0,4% 1,5% -5,1% -6,5% 

Antibacterians per a ús 
sistèmic 

807 894.344 1.108 0,9% 23,6% 10,0% -11,0% 

Antimicòtics per a ús 
sistèmic 

71 115.353 1.625 0,1% 73,2% 25,3% -27,6% 

Fibrosi pulmonar 
idiopàtica 

33 331.823 10.055 0,3% 13,8% 7,2% -5,8% 
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Nombre 
CIP 

gener-
desembre 

2021 

Import gener-
desembre 

2021 

Import/CIP 
gener-

desembre 
2021 

Import/CIP 
gener-

desembre 
2021 

% 
Import 
total 

MHDA 

Increment 
CIP 

Increment 
import/ 

CIP 

Relaxants musculars 963 309.701 322 0,3% 15,3% 23,6% 7,2% 

Antiparkinsonians 11 245.931 22.357 0,3% 83,3% 31,0% -28,6% 

Oftalmològics 362 424.598 1.173 0,4% 21,5% 17,0% -3,7% 

Dermatitis atòpica 35 277.574 
7.93

1 
0,3% 84,2% 283,1% 108,0% 

Altres fàrmacs 4.233 1.288.492 304 1,3% 21,5% -0,6% -18,2% 

Hipertensió pulmonar i/o 
esclerodèrmies 

57 321.529 5.641 0,3% 1,8% -45,0% -46,0% 

Nutrició parenteral 
domiciliària inclòs el 
material per a la seva 
administració 

40 86.822 2.171 0,1% 0,0% 55,8% 55,8% 

Nutrició enteral 3.084 2.135.348 692 2,2% 3,8% 9,0% 5,0% 

Medicació estrangera ús 
hospitalari 

377 873.146 2.316 0,9% 25,2% 41,5% 13,0% 

Medicació estrangera ús 
ambulatori 

1.485 155.479 105 0,2% 11,7% -30,6% -37,8% 

Hormona de creixement 561 2.527.956 4.506 2,6% 8,5% 8,0% -0,4% 

Fibrosi quística 2 7.416 3.708 0,0% 100,0% -5,7% -52,9% 

Hipercolesterolèmia 178 609.977 3.427 0,6% 33,8% 38,6% 3,6% 

Agents antial·lèrgics i 
antiasmàtics d'ús sistèmic 

271 2.245.076 8.284 2,3% 36,2% 20,3% -11,7% 

Tractament profilàctic 
migranya 

197 327.282 1.661 0,3% 68,4% 108,2% 23,7% 

Total sense TAC 21.048 96.570.952 4.588 100,0% 12,5% 8,1% -3,9% 

Tractaments alta 
complexitat (TAC) 

12 2.199.106 
183.25

9 
 33,3% 40,2% 5,1% 

Medicaments tòpics i 
productes sanitaris als 
pacients afectats 
d'epidermòlisi 

1 21.651 21.651  0,0% 37,9% 37,9% 

Total MHDA 21.058 98.791.709 4.691  12,5% 8,7% -3,4% 

Font: SIIS. Registre de facturació de serveis sanitaris (RFSS). 
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Taula 51. Prestació ortoprotèsica. Nombre d'articles prescrits per grups terapèutics. Regió Sanitària Girona 
2021   

 

Capítol aparell Aparells 2021 Aparells 2020 

Ajudes per al tractament d’afeccions circulatòries 1.017 822 

Productes per a cicatrius patològiques 29 23 

Ajudes per a la prevenció de danys per pressió 1.012 486 

Equipaments per a l’aprenentatge del moviment 22 17 

Complements per a les peces de compressió 734 249 

Ortesis de columna vertebral 1.383 1.158 

Ortesis de membre superior 1.049 800 

Ortesis de membre inferior 1.896 1.615 

Pròtesis membre superior 78 51 

Pròtesis cosmètiques i no funcionals de membre superior 23 25 

Pròtesis de membre inferior 1.168 942 

Altres pròtesis que no pertanyen als membres 492 368 

Calçat ortopèdic 211 214 

Ortopròtesis per a agenèsies 2 8 

Ajudes de marxa manipulades per un sol braç 70 55 

Ajudes de marxa manipulades pels dos braços 2.163 1.601 

Cadires de rodes  239 

Cadires de rodes de propulsió manual  2.767 1.607 

Cadires de rodes monitoritzades 69 50 

Accessoris per a cadires de rodes 806 501 

Ajudes per a l’audició: pacients amb hipoacúsia   33 

Pròtesis auditives  182 49 

Total aparells 15.173 10.913 

Total import  3.970.477,01 2.934.207 
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Complementarietat 
dels serveis i millores 
assistencials 
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Complementarietat dels serveis                               
 

Aquest eix integra les intervencions orientades a la coordinació i complementarietat entre serveis 

assistencials, així com les eines per la intercomunicació entre les entitats proveïdores de totes les 

línies de servei. També s’inclouen actuacions impulsades a la Regió per complementar i millor els 

serveis.  

  

Història clínica compartida a Catalunya (HC3) 
 
La Història clínica compartida a Catalunya (HC3) és la història electrònica que agrupa el conjunt de 

documents que contenen dades i informació rellevant sobre la situació i l'evolució d'un pacient al llarg del 

seu procés assistencial. 

 

Taula 52. Entitats publicadores i publicacions 2019-2020-2021 

 

Regió Sanitària Girona 2019 2020 2021 

Total EP publicadores 18 18 18 

Total UP publicadores 164 162 199 

Tipus de documents diferents 714 731 745 

Publicacions actives 18.752.401 11.958.838 12.520.371 

Font: HC3. 

 
 
Figura 25. Centres que publiquen més a HC3 a la Regió Sanitària de Girona. 2021.                                                                               

 

 

 
Font: HC3. 
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Derivacions per IS3 
 

Durant l’any 2021 es van fer més de 312.664 derivacions entre entitats proveïdores. 

  
Taula 53. Derivacions IS3 a la Regió Sanitària de Girona. 2021 

 

Regió Sanitària Girona 2019 2020 2021 

Total EP connectades a IS3 73 74 80 

Total UP connectades a IS3 719 761 782 

Total UP origen  69 58 65 

Total UP destí 284 78 95 

Total derivacions (totes les versions wifis) 370.240 293.480 438.450 

Font: IS3. 

 
 
Figura 26. Les deu principals derivacions per prestació realitzada  

 

 

 
Font: IS3. 
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Millores assistencials        
 
 

Posada en funcionament de la primera Unitat Trànsit de Girona  

El 30 de setembre 2021 es va posar en marxa la Unitat Trànsit de Girona, de referència de tota la 

Regió Sanitària, i que està ubicada al Centre de Salut Güell de Girona. Aquesta Unitat està integrada 

per un conjunt multidisciplinari de professionals que acompanyen i atenen les necessitats de les 

persones trans* (ja siguin infants, adolescents o persones adultes), des d’un punt de vista mèdic, 

quirúrgic, psicològic i social. També asseguraran els seus drets reproductius en igualtat de condicions 

que els drets establerts per a les persones no trans. S'estima que la unitat atendrà unes 120 - 150 

persones a l'any.  

Imatge 7. Una professional atenent una persona usuària de la Unitat Trànsit

Font: Regió Sanitària Girona.  

Aquesta Unitat està formada per professionals de ginecologia, pediatria endocrinològica, 

endocrinologia, psicologia, treball social i llevadores. S'incorporaran a l'equip professionals de 

medicina de família i, en cas de necessitat, d'altres especialitats com ara urologia, cirurgia plàstica, 

otorrinolaringologia, rehabilitació, etc. 

L’accés a la Unitat Trànsit de Girona pot ser per derivació directa dels professionals de la medicina 

familiar i comunitària o dels pediatres d’atenció primària, com a resposta a la sol·licitud de la persona 

trans o dels pares o tutors legals quan aquesta sigui menor d’edat. 
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Impulsant l’atenció a l’alta complexitat en salut mental   

La pandèmia de la COVID-19 ha impactat en la salut mental de la població i, per tal de mitigar-ne els 

seus efectes, durant el 2021 es va iniciar el desplegament dels Equips Guia d’atenció a l’alta 

complexitat en salut mental dirigit a joves i adolescents, d’acord amb el Pla integral d’atenció a les 

persones amb trastorn mentals i addiccions de la Generalitat de Catalunya i les prioritats del 

Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental i addiccions d’elevada complexitat 

(PAICSAMAEC). A la Regió es disposa d’un equip format per un psiquiatre, un psicòleg clínic, un 

treballador social i un professional infermer especialitzat en salut mental. L’equip, integrat a la Xarxa 

de Salut Mentai Addiccions i gestionat per l’Institut d’Assistència Sanitària, atén la població d’entre 

12 i 25 anys amb un trastorn mental i addicció a substàncies i trastorn de conducta disruptiu, amb un 

impacte social, familiar i personal molt marcat.  

Imatge 8. Els professionals de l'Equip Guia de la Regió

Font: IAS.  

La seva base operativa s’ubica al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, però la seva acció es desplega 

en la comunitat, en l’espai on li calgui a la persona atesa en cada moment (domicili, centre escolar, 

centre sanitari, etc.). ’equip es coordina i treballa amb els professionals de l’atenció primària, salut 

mental, serveis socials, serveis i centres educatius o els cossos de seguretat, entre d’altres.  

Tots els casos són prèviament valorats i aprovats per una Comissió tècnica i operativa (CTO) de la 

Regió Sanitària de Girona. Aquesta comissió està integrada per professionals de l’atenció a la salut 

mental i les addiccions de l’IAS, representants dels serveis de Salut, Drets Socials, Educació, Justícia 

i les entitats Support-Girona i Comunitat Terapèutica del Maresme. La comissió és responsable de 

mobilitzar aquests recursos que necessita el jove o l’adolescent al territori. 
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S’incorporen els primers referents de benestar emocional  

La Regió va incorporar a partir del mes de novembre de 2021 els primers referents de benestar 

emocional, professionals vinculats a l’atenció primària i centrats en la prevenció del malestar 

emocional a través del treball en xarxa i comunitari. Aquestes contractacions s’emmarquen en el 

Programa de benestar emocional i salut comunitària –dins el Pla d’enfortiment i transformació de 

l’atenció primària- que ha implementat el Departament de Salut amb l’objectiu d’incrementar i millorar 

la promoció i la prevenció del benestar emocional de la ciutadania, així com la intervenció precoç 

sobre els factors psicosocials.  

Imatge 9. Una sessió del referent de benestar emocional del CAP Can Gibert del Pla de Girona

Font: Regió Sanitària Girona.  

El projecte té com objectiu treballar de forma comunitària les necessitats de salut emocional de la 

ciutadania i aconseguir la no medicalització davant de problemes relacionats amb el malestar 

emocional. Es tracta de potenciar la prescripció social o la derivació a recursos de la comunitat per 

tal de proporcionar alternatives no sanitàries. Per aconseguir-ho, la figura del referent de benestar 

emocional treballa en xarxa amb els agents socials de cada territori, com ara ajuntaments, entitats i 

associacions, centres cívics o equipaments comunitaris, entre d’altres. I a través de la seva tasca 

comunitària impulsa programes i activitats de prevenció i promoció de la salut emocional. 

 

Ampliació de la guàrdia de neurointervencionisme a l’Hospital Trueta 

Els serveis de Neurologia, Radiologia i Anestesiologia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta van 

ampliar, des de l’1 d’octubre, l’horari d’atenció a pacients que han patit un ictus isquèmic agut amb 

oclusió arterial de gran vas per un trombe amb tractaments de teràpia endovascular (trombectomies 

mecàniques). Es tracta de procediments terapèutics que realitzen un equip multidisciplinari de 
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professionals de medicina radiòlegs i d’infermeria especialistes en radiologia vascular 

intervencionista, una especialitat basada en la realització de procediments mínimament invasius 

guiats per imatges. Les tècniques radiològiques, juntament amb l’equipament que disposa el centre, 

permeten l’estudi de les estructures vasculars, urinàries, biliars i digestives amb una gran precisió i 

el tractament mitjançant uns petits tubs, anomenats catèters. 

Imatge 10. Professionals de l’Hospital Trueta durant una intervenció

 

Font: ICS Girona.  

L’horari va passar de 12 hores diàries, cada dia de l’any, a donar una cobertura de 24 hores els 365 

dies de l’any. L’ampliació de la cartera de serveis amb l’assoliment d’aquest tipus de procediments 

fa que el Trueta, el centre de referència d’ictus a la Regió Sanitària de Girona, pugui assumir 

actualment qualsevol patologia isquèmica cerebral a qualsevol hora pels ciutadans de la Regió i pels 

visitants. Aquest procediment consisteix en la introducció d’un catèter en una artèria del pacient per 

arribar fins al coàgul que l’obstrueix –i que ha produït l’ictus– i poder-lo extreure i ha demostrat ser la 

tècnica més eficaç en el tractament de l’infart cerebral.  

Creació del Servei territorial d’al·lèrgies 

El Servei Territorial d’Al·lèrgies es va constituir el 2021 partint de la unificació del servei d’Al·lergologia 

dels Hospitals Trueta i Santa Caterina que s’havia produït el juny de 2020. L’objectiu principal és 

garantir que l’assistència sanitària dels pacients amb malalties al·lèrgiques sigui integral i adequada 

a les seves necessitats. La unificació en un servei de referència territorial permet concentrar tota 

l’atenció i posar en valor tots els avantatges que comporta la formació d’un servei amb més 

professionals i més potent.  Està ubicat en dos espais físics diferenciats: el centre d’Especialitats 

Güell, on s’ubiquen les consultes externes, i l’Hospital de Dia de l’Hospital Santa Caterina, gràcies a 

les obres d’ampliació executades en aquestes instal·lacions.  
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Imatge 11. Un pacient durant una prova d'al·lergologia a l'hospital de dia de l'Hospital Santa Caterina

 

Font: IAS  
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Inversions i 
infraestructures  
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Inversions i infraestructures                 
 
En el present apartat es recullen les inversions més destacades durant el 2021 a la Regió Sanitària 

Girona. En termes generals es tracta dels avanços en relació al projecte del futur Campus de Salut i 

també de l’ampliació de l’Hospital de Calella; la construcció d els CL de Riells i Viabrea i de Verges; 

diverses actuacions als hospitals en infraestructura i equipament i espais als CAP per separar l’atenció 

de la COVID.  

 

Avançant cap al futur Campus de Salut i el nou Hospital Trueta 
 

Durant el 2021 es van fer diversos progressos en relació al futur Campus de Salut de Girona, on 

s’inclou també el nou Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. A principis d’any, el Departament de 

Salut i els ajuntaments de Girona i Salt van constituir la Comissió Paritària de Seguiment i l’equip de 

treball tècnic, dos òrgans imprescindibles per avançar en el projecte. La Comissió Paritària  té la 

funció de facilitar la gestió conjunta entre les administracions i coordinar els tràmits urbanístics 

necessaris amb l’objectiu de promoure la transformació del nou centre hospitalari. Per la seva banda, 

l’equip de treball tècnic s’encarrega de fer el seguiment dels tràmits urbanístics de cada ens implicat 

i d’agrupar les necessitats de tots els actors participants. També porta a terme l’anàlisi urbanística 

sobre la ubicació de les diferents necessitats del campus sanitari i la cessió dels terrenys a favor del 

Departament de Salut.   

  

Imatge 12. Presentació de la distribució dels usos del Campus de Salut de la RS Girona 

 

 
Font: Regió Sanitària Girona  

Fruit de mesos de treball d’ambdós òrgans, a l’octubre de 2021 es va presentar una primera 

distribució dels principals edificis del complex sanitari, que se situarà a pocs metres del Parc 

Hospitalari Martí i Julià.  La proposta inclou un bloc que correspondria al nou Hospital Trueta, un 

edifici de recerca i innovació i un altre destinat a docència per als estudis relacionats amb les 
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ciències de la salut de la Universitat de Girona.  

El Campus de Salut es completaria amb tots els equipaments que ara conformen el Parc Hospitalari 

Martí i Julià (amb l’Hospital Santa Caterina, l’edifici sociosanitari de La República, l’atenció a la salut 

mental i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona), a més de l’Escola Universitària de la Salut i 

l'Esport a Catalunya (EUSES). El projecte contempla una via de comunicació directa entre les noves 

edificacions del Campus amb els espais ja existents del Parc Hospitalari Martí i Julià, de manera que 

quedarien totalment connectats. Aquest plànol és el principal document de treball sobre els qual es 

continuarà avançant a partir d’ara, i que ha estat consensuat per la Comissió Paritària de seguiment 

i l’equip tècnic.  

Impulsant nous consultoris per una atenció de proximitat  

 

L’atenció primària és el primer esglaó del sistema sanitari on accedeix la ciutadania, és per això que 

el fet de poder disposar d’uns bons equipaments és clau per oferir una atenció de qualitat. Durant el 

2021 a la Regió s’ha impulsat la construcció de dos nous consultoris locals: a Riells i Viabrea –les 

obres van acabar a finals d’any- i a Verges –iniciades el 2021 i pendents de finalitzar durant el 2022.  

En el cas del consultori de Riells i Viabrea, la seva construcció i equipament han anat a càrrec del 

Servei Català de la Salut i ha suposat una inversió total d’1.668.612,96 euros. Sobre una superfície 

total construïda de 566 m2, la nova instal·lació disposarà d’una àmplia zona d’atenció a la ciutadania 

i àrea administrativa, una àrea de medicina general, amb consultes per a medicina, infermeria i 

pediatria, amb sala d’espera pròpia; una àrea polivalent que inclou una sala de tractaments, consulta 

de llevadora i sala d’espera.  

Imatge 13. Les noves instal·lacions del consultori local de Riells i Viabrea 

 
Font: Departament de Salut  
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En el cas del consultori local de Verges, l’execució de les obres tenen un cost de 734.901 euros.  

L’accés principal és a peu pla i tindrà un pati interior que permetrà gaudir a les consultes d’una 

intimitat que s’acabarà d’aconseguir a través del verd dels arbres del jardí privat. A partir de l’entrada 

se situaran el vestíbul i sales d’espera. Des d’aquests espais s’accedirà directament al conjunt de les 

sales de consulta, infermeria i tractaments; recepció, arxiu i els serveis així com els locals 

d’instal·lacions i l’àrea de personal i emmagatzematge.   

Amb els nous centres, la població guanya en qualitat de l’atenció que s’hi presta i en comoditat.  Així 

mateix, durant la tardor s’inicien les obres d’ampliació i reforma del CAP Dr. Josep Torner i Fors de 

Malgrat de Mar. Els treballs consisteixen en aixecar una nova planta sobre l’edifici actual per ampliar 

el programa de consultes i els serveis que presta el CAP, mantenint l’activitat del centre durant tot el 

procés de l’execució de l’obra. 

El Trueta incorpora un tomògraf PET/TC d’altes prestacions, i s’inicien les obres del 

nou TAC de l’H. Figueres  

Pel que fa a equipaments, a Girona, l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta va incorporar el desembre 

de 2020 un nou tomògraf híbrid PET/TC d’altes prestacions, de tal manera que el 2021 és el primer 

any complet d’activitat. Aquest és l’equipament principal d’uns nous espais dedicats al diagnòstic per 

la imatge molecular d’alta complexitat, que suposa una eina de gran ajuda pels professionals, 

facilitant la presa de decisions i el maneig dels pacients. En els darrers anys, les persones de la 

demarcació de Girona que necessitaven una exploració PET/TC s’havien de desplaçar a centres de 

l’àrea metropolitana de Barcelona, tot i que els informes d’aquestes exploracions es realitzaven pels 

metges especialistes de la Direcció Clínica Territorial de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear 

IDI-Girona. El nou equipament PET/TC és el primer d’aquestes prestacions que s’instal·la al Sistema 

Sanitari Públic a la Regió Sanitària de Girona i disposa de les tecnologies més avançades per facilitar 

la detecció precoç i acurada de moltes patologies 

Imatge 14. El nou PET/TC de l'Hospital Trueta 

 

 
Font: ICS Girona  
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A l’Hospital de Figueres, durant el novembre del 2021 es van iniciar les obres per a substituir l’actual 

TAC per un d’última generació, més modern, amb millor qualitat d’imatge, que permetés dur a terme 

exploracions més complexes i que comportaria una radiació menor per al pacient. La previsió era que 

la nova màquina entrés en funcionament a mitjans del mes de gener del 2022. L’aparell actual datava 

del 2008 i la seva substitució es fa gràcies a la subvenció PERT (Programa de suport específic de 

renovació tecnològics) atorgada pel Servei Català de la Salut.  El nou TAC té un cost de 721.000 

euros, dels quals 504.700 procedeixen de l’ajut i 216.300 els aporta la Fundació Salut Empordà.  

Promovent millores als hospitals 

 

Per tal de mantenir la qualitat i excel·lència del sistema de salut, s’inicia l’execució de diferents 

millores en equipaments i infraestructura d’hospitals de la Regió. D’una banda, a nivell 

d’infraestructures, es van iniciar les obres d’ampliació i renovació del bloc quirúrgic de l’Hospital 

Comarcal de la Selva, a Blanes, consistent en la construcció d’una nova planta sobre l’actual bloc, 

dotada de Els treballs consistiran en la construcció d’una nova planta sobre l’actual bloc, dotada de 

4 quiròfans nous. Un cop completat el projecte, permetrà disposar d’un equipament modern amb 

l’objectiu de cobrir les necessitats cada vegada majors d’activitat quirúrgica a la zona. La construcció 

del bloc té un cost de 6,1 milions d’euros en el seu conjunt.  

 

Imatge 15. Obres de la renovació del bloc quirúrgic de l'Hospital Comarcal de la Selva de Blanes 

 

 
Font: CSMS  

 

Al Baix Empordà, a l’Hospital de Palamós es van realitzar obres per augmentar la capacitat de 

l’hospital de dia quirúrgic, ampliar l'àrea quirúrgica i crear una nova unitat d'esterilització vertical. A 

l'Hospital de dia quirúrgic es van reorganitzar circuits i optimitzar espais per tal d'augmentar-ne la 

capacitat. En el cas de l’àrea quirúrgica, les obres han permès sumar una nova sala d’endoscòpies 

mixta que permet també usar-se com a sala quirúrgica, entre d’altres millores. I per últim, s’ha 

incorporat una unitat d’esterilització vertical. Es tracta d'una unitat més amplia, més moderna i amb 

més espai per a magatzem.  
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A l’Hospital Santa Caterina de Salt s’enllesteix el projecte de reforma i ampliació de l’hospital de 

dia, dividit en dues fases. La primera, correspon a l’hospital de dia mèdic. Les noves instal·lacions 

disposen de tres sales de tractament diferenciades, dues per als tractaments mèdics indicats als 

pacients ambulatoris dels diferents serveis del centre, i un tercer espai dirigit al pacient amb patologia 

crònica respiratòria o cardíaca. La segona fase, correspon a l’hospital de dia quirúrgic,  on es fa la 

recuperació dels pacients d’una cirurgia major ambulatòria (CMA) i de proves diagnòstiques 

(endoscòpies principalment), així com la preparació del pacient abans d’una intervenció quirúrgica. 

Un cop completada  aporta una millora substancial en la qualitat assistencial del centre i en el 

benestar dels pacients. Paral·lelament també es van iniciar les obres d’ampliació del Servei 

d’Urgències, amb l’objectiu d’augmentar la capacitat de resposta davant de futures crisis sanitàries o 

d’altres situacions que exigeixin adaptacions polivalents sense haver d’interferir en l’activitat de 

l’hospital i del propi servei.  

 

Es constitueix el grup de coordinació del projecte d’ampliació de l’Hospital de Calella  

 

El Departament de Salut i l’Ajuntament de Calella van constituir el grup de coordinació del projecte 

d’ampliació de l’Hospital de Calella amb l’objectiu de fer seguiment dels tràmits urbanístics per la 

construcció del nou recinte i en el marc del conveni de col·laboració entre el Departament i 

l’Ajuntament. El projecte, que es va presentar el 2020, preveu una ampliació de 15.000 metres 

quadrats de superfície i permetrà disposar de més quiròfans, unitat de crítics i un hospital de dia. La 

inversió està estimada per un valor de 36 milions d’euros.  
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Execució del 
pressupost   
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Execució del pressupost                                 
 

Taula 54. Execució del pressupost de la Regió Sanitària Girona, 31 de desembre de 2021                

 
                                                                           
 

                            Obligacions reconegudes 

Capítols de 
despeses 

Pressupost 
assignat 

Despesa 
ordinària 

Despesa 
Covid-19 

Total Execució 
(%) 

1. Remuneració de 
personal 

1.897.800,86 

 
1.897.800,86 0,00 1.897.800,86 100,00% 

      Retribucions 1.513.369,68 1.513.369,68 0,00 1.513.369,68 100,00% 

      Quotes Seguretat 
Social 

384.431,18 384.431,18 0,00 384.431,18 100,00% 

2. Despeses de béns i 
serveis 

665.483.723,87 549.205.219,52 116.253.254,52 665.458.474,04 100,00% 

     Béns i serveis (1) 4.882.483,93 4.849.526,40 7.707,70 4.857.234,10 99,48% 

     Compra de serveis 
sanitaris (concerts)  

660.601.239,94 544.355.693,12 116.245.546,82 660.601.239,94 100,00% 

4. Transferències 
corrents 

441.944.796,51 431.653.614,42 10.291.182,09 441.944.796,51 100,00% 

     Farmàcia (receptes 
mèdiques) 

167.490.069,07 167.490.069,07 0,00 167.490.069,07 100,00% 

     Lliuraments per 
desplaçaments 

232.715,04 232.715,04 0,00 232.715,04 100,00% 

     Pròtesis i vehicles per 
invàlids 

3.185.154,15 3.185.154,15 0,00 3.185.154,15 100,00% 

     Farmàcia excepcional 22.899,29 22.899,29 0,00 22.899,29 100,00% 

     Rescabalaments de 
despeses d'assistència 
sanitària 

8.731,00 8.731,00 0,00 8.731,00 100,00% 

     Transferència a l'ICS 
(contracte programa) 

67.528,81 67.528,81 0,00 67.528,81 
 

Operacions corrents 1.109.326.321,24 982.756.634,80 126.544.436,61 1.109.301.071,41 100,00% 

6   Inversions reals 3.910.926,56 2.330.210,49 0,00 2.330.210,49 59,58% 

7  Transferències de 
capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

8   Aportacions de 
capital 

5.211.885,20 5.076.203,62 0,00 5.076.203,62 97,40% 

Operacions de capital 9.122.811,76 7.406.414,11 0,00 7.406.414,11 81,19% 

Total 1.118.449.133,00 990.163.048,91 126.544.436,61 1.116.707.485,52 99,84% 

xifres en euros 
     

(1) Les obligacions COVID-19-19 corresponents a centres de caràcter residencial, CTTI, publicitat, difusió i campanyes 
institucionals, així com la resta d'obligacions COVID-19-19 exceptuant allotjament en espais hotelers i altres locals i 
l'habilitació de nous espais per a l'assistència relacionada amb la pandèmia, es recullen a serveis matrius.  
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